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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Umum 

Metode Penelitian merupakan suatu proses dasar atau cara ilmiah yang 

yang harus dilakukan oleh seorang peneliti dalam mengumpulkan informasi atau 

data-data yang dibutuhkan (berupa data primer dan data sekunder) yang berkaitan 

dengan penelitian dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Data yang diperoleh dari 

penelitian digunakan untuk memecahkan dan memahami masalah yang ada.  

3.2 Lokasi Penelitian  

Studi ini dilakukan pada Terminal ginte yang berada di Kelurahan Kandai 

Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat sebagai terminal 

dengan kategori terminal tipe B yang berfungsi melayani kendaraan umum 

angkutan antar kota dalam provinasi (AKDP), angkutan kota (AK) serta angkutan 

pedesaan (ADES). 

        

Sumber: Google Earth 

Gambar 3.1. Peta Lokasi Penelitian 
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3.3 Diagram Alir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  Gambar 3.2 

     Diagram Alir Tahapan Penelitian 
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3.4 Studi Literatur 

Sumber yang dicari merupakan referensi teori –teori berupa jurnal atau 

skripsi terdahulu yang releven dengan kasus dan permasalah yang ditemukan, 

referensi tersebut akan dijadikan sebagai acuan untuk memperoleh data dan 

menentukan metode yang harus digunakan dalam pengolahan data. 

3.5 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah muncul karena adanya kesenjangan antara kondisi 

nyata (real life condition) dengan kondisi yang nantinya diharapkan (future 

expected condition). Rumusan masalah adalah suatu pertanyaan yang rinci 

mengenai permasalahan yang diteliti yang nantinya akan dijawab melalui 

penelitian. 

3.6 Penyusunan Metode Penelitian 

 Metode Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Kuantitatif, yakni 

penelitian yang bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan 

angka – angka untuk mencerminkan karakteristik individu  atau kelompok 

(Damiyanti, 2011). Dalam studi kasus kali ini, Penelitian Deskriptif Kuantitatif 

menilai sifat dari kondisi – kondisi yang tampak di sekitar lokasi studi, yakni di 

Terminal Bus Ginte . 

3.7 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data bersumber dari data primer (secara langsung) dan ada 

sekunder (instansi terkait). 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil survey langsung 

yaitu dengan melakukan kegiatan di lapangan mengamati aktivitas di 

sekitar Terminal Bus Ginte di Kabupaten Dompu dan  serta menyertakan 

kuesioner ke pengguna jasa terminal, sehingga dengan cara ini dapat 

diperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian nantinya. Data yang 

diperoleh yaitu berupa kondisi fisik dari terminal serta identitas dan 

preferensi dari pengguna jasa. 
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2. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari dinas 

terkait atau dapat juga diperoleh dengan mencari informasi dari buku-buku 

penunjang yang berhubungan dengan hal yang akan di studi. Data-data 

yang diperoleh berupa  

 Peta lokasi studi 

 Standar pelayanan penyelenggaraan terminal 

 Populasi Penumpang  

 

3.8 Kegiatan Survei 

3.8.1    Metode Survei 

Penelitian dilakukan dengan cara mengamati langsung kondisi real 

terminal,pengumpulan data dilaksanakan sebagai berikut : 

1. Kuesioner (Angket) yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan 

menyusun daftar pertanyaan tertulis yang dibagikan kepada responden 

untuk diisi yang sesuai dengan keperluan penelitian. 

2. Observasi kondisi yang ada pada terminal. 

3.8.2 Peralatan Survei 

Peralatan yang akan digunakan harus dipersiapkan dengan baik agar 

menunjang kegiatan pada saat penelitian sehingga tidak menghambat atau 

mengganggu proses pengambilan data. Peralatan yang digunakan antara lain: 

1. Blangko pengisian berupa kuesioner (Angket) 

2. Alat tulis kantor (ATK) 

3.8.3  Waktu Pelaksanaan Survei 

Waktu pelaksanaan survei dimulai dari tanggal 24 juli 2019. Waktu survei 

dilakukan selama lima hari mewakili hari kerja dan hari libur. Hari kerja yang 

akan diambil adalah hari senin, selasa, rabu dimana puncak awal dari kegiatan, 

sedangkan hari libur yang akan diambil adalah hari sabtu dan minggu. 
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Berdasarkan keterangan pihak pengelola terminal kondisi dari terminal 

relatif sepi, sehingga kegiatan pengambilan data dilakukan dua kali setiap harinya 

dengan durasi waktu ± tiga (3) jam selama pelaksanaan kegiatan survei, yaitu 

pada pagi dan sore hari di jam-jam sibuk sebagai berikut : 

 Jam sibuk di pagi hari adalah antara 07.00 – 09.00 WITA 

 Jam sibuk di sore hari adalah antara 16.00 – 18.00 WITA 

 

3.9  Penentuan Populasi dan Sampel 

3.9.1    Populasi 

 Menurut Sugiyono (2010:90), populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas: obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan. Jadi 

populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. 

Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, 

tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek 

tersebut. Populasi pada penelitian ini yaitu pengguna jasa/penumpang yang berada 

di kawasan terminal sebanyak 228 orang setiap harinya. 

 

3.9.2    Sampel 

 Sampel merupakan jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut (Sugiyono, 2010). Dengan demikian sampel adalah sebagian dari 

populasi yang karakteristiknya akan diselidiki, dan bisa mewakili keseluruhan 

populasi, sehingga jumlahnya lebih sedikit dari populasi. Penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui preferensi dari responden terhadap suatu tingkat kepuasan dan 

kepentingan dari beberapa pelayanan yang ada pada terminal. Teknik penarikan 

sampel dalam penelitian ini dilakukan secara random sampling yaitu menurut 

(Sugiyono,2010) teknik random sampling adalah teknik pengambilan sampel dari 

anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang 

ada dalam populasi itu. Sampel kajian dalam penelitian ini menggunakan rumus 

slovin yaitu : 
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n =
N

1 + Ne2 
.........................................................................................( 3.1 ) 

Dimana : 

n   = jumlah sampel minimal yang diperlukan 

N  = jumlah populasi 

e   = margin of error/ kesalahan maksimum yang dapat ditolerir : 10% = 0,1 

    n =     
N

 1 + Ne2 
 

    n =    
228

 1 + 228 (0,1)2 
 

    n =   69,51 ≈ 70 orang 

Jadi, sampel yang dibutuhkan dalam penelitian nantinya hanya sejumlah 70 orang. 

Tabel 3.1 Proporsi Pengambilan Sampel 

 

NO. 

 

HARI 

PAGI 

07.00 – 09.00 

SORE 

16.00 – 18.00 

JUMLAH 

SAMPEL 

1. Senin 7 7 14 

2. Selasa 7 7 14 

3. Rabu 7 7 14 

4. Sabtu 7 7 14 

5. Minggu 7 7 14 

Total 70 

  

3.10 Instrumen Penelitian 

Berdasarkan penelitian terkait kinerja pelayanan terminal ginte, maka studi 

didasarkan pada tinjauan – tinjauan teori mengenai pelayanan terminal yaitu 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR : PM 40 TAHUN 2015) tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan 

Terminal Penumpang Angkutan Jalan. 
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               Tabel 3.2 Instrumen Penilaian Pelayanan pada Terminal Ginte 

Tujuan Variabel Sub Variabel Indikator 

1.Kinerja Pelayanan Terminal Bus 

Ginte 

 

 

 

 

Keselamatan  Jalur pejalan kaki dan 

kendaraan 

 Fasilitas perbaikan ringan dan 

pengecekan kelayakan  

kendaraan 

 Fasilitas keselamatan jalan 
 

 Terdapat jalur pejalan kaki dan jalur 

kendaraan. 

 Terdapat ruang perbaikan ringan 

kendaraan. 

 Terdapat rambu-rambu dan petunjuk 

arah. 

Keamanan  Petugas keamanan 

 Fasilitas keamanan 

 Media pengaduan gangguan 

keamanan 

 Terdapat petugas keamanan 

 Tersedia pos keamanan, kamera 

pengawas, titik pengamanan tertentu. 

 Tersedia stiker berisi informasi berupa 

nomor telepon dan/atau SMS 

pengaduan keamanan. 

Kehandalan/ 

Keteraturan 
 Petugas operasional terminal 

 Kantor penyelenggaraan dan 

ruang kendali  

 Waktu tunggu penumpang 

 Terdapat petugas operasional yang 

mengatur operasional terminal. 

 Kantor penyelenggaraan dan ruang 

kendali yang bersih, terdapat kursi & 

meja serta  ATK. 

 Pengawasan dari petugas terhadap 

waktu keberangkatan dan kedatangan 

bus. 
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Tujuan Variabel Sub Variabel Indikator 

 Kenyamanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ruang tunggu 

 Toilet 

 Fasilitas dan petugas kebersihan 

 Drainase 

 Fasilitas umum (kantin/kios, 

ruang terbuka hijau/ taman/ 

mushola 

 Tempat sampah 

 Luas ruang tunggu ±380 m² 

 Keberadaan tempat duduk, bersih 

dan tidak berbau. 

 Toilet yang bersih dan tidak berbau 

 Terdapat alat kebersihan dan petugas 

kebersihan. 

 Mengalirkan air dengan baik, tidak 

terdapat genangan air dan sampah 

yang menyumbat saluran drainase. 

 Terdapat kantin/kios, ruang terbuka 

hijau/taman dan mushola. 

 Terdapat tempat sampah yang 

mudah terjangkau. 

Kemudahan/ 

Keterjangkauan 

 

 Media pelayanan informasi 

 Informasi pelayanan 

 Tempat parkir kendaraan umum 

 Terdapat papan informasi 

 Memberikan informasi yang jelas 

mengenai jadwal, tarif, rute serta 

trayek. 

 Tersedia rambu parkir, pagar, pos 

parkir, palang parkir  dan petugas 

yang menjaga di area parkir. 
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3.11 Metode Analisis Data 

Setelah data yang diperlukan cukup, data-data yang telah diperoleh akan 

diolah berdasarkan formula yang ada sehingga didapat nilai-nilai atau parameter 

yang dimaksud. Data tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel dan diagram. 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode 

Importance Performance Analysis (IPA). Analisis ini dilakukan dengan mengukur 

jawaban pengguna jasa terminal Ginte terhadap kualitas pelayanan terminal, 

dengan mengukur tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan melalui beberapa 

atribut pelayanan yang ada di terminal, yang dilihat dari segi keselamatan, 

keamanan, kehandalan/keteraturan, kenyamanan dan kemudahan/keterjangkauan. 

Atribut pelayanan tersebut disusun dalam bentuk kuisioner kemudian disebarkan 

kepada responden. 

Bobot penilaian menggunakan Skala yang digunakan adalah skala likert 

dengan 5 tingkatan yang tergambar pada tabel berikut:  

 
        Tabel 3.3 Bobot Penilaian 

Tingkat Kepentingan Tingkat Kepuasan Bobot 

Sangat Penting Sangat Puas 5 

Penting Puas 4 

Cukup Penting Cukup Puas 3 

Kurang Penting Kurang Puas 2 

Tidak Penting Tidak Puas 1 

  Sumber : (Sedarmayanti, 2011) 

Dari hasil penilaian tingkat kepentingan dan kinerja maka akan dihasilkan 

perhitungan tingkat kesesuaian dan selanjutnya hasil tersebut dipetakan melalui 

Diagram Kartesius untuk mengetahui prioritas dari setiap atribut. 

Rumus yang digunakan adalah sebagai dalam analisis ini adalah sebagai 

berikut.
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Sumbu mendatar (X) akan diisi oleh skor tingkat kepuasan, sedangkan sumbu 

tegak (Y) akan diisi oleh skor tingkat kepentingan. Dalam penyederhanaan rumus 

sebagai berikut : 

 

𝑋𝑖 =
∑𝑥

𝑛
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . (3.2) 

𝑌𝑖 =
∑𝑦

𝑛
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . (3.3) 

dimana :  

 ∑𝑥  = Total skor kepuasan performance.  

 ∑𝑦 = Total skor kepentingan / importance.  

  n  = Jumlah responden.  

 

 Setelah itu dilakukan pengukuran nilai rata-rata untuk tiap 

atribut,selanjutnya mengukur tingkat kesesuaian antara tingkat kepuasan dan 

kepentingan dengan rumus sebagai berikut : 

Tki = 
𝑋𝑖

𝑌𝑖
 x100%………………….........................................…........................(3.4) 

dimana : 

Tki  = Tingkat kesesuaian responden.  

Xi  = Nilai rata-rata penilaian tingkat kepuasan atribut .  

Yi = Nilai rata-rata penilaian tingkat kepentingan atribut.  

Langkah selanjutnya adalah membuat peta posisi importance – 

performance yang merupakan suatu diagram kartesius yang dibagi menjadi empat 

kuadran yang dibatasi oleh dua buah garis berpotongan tegak lurus . 

 

�̿� =
∑𝑥𝑖

𝑘
 ...............................................................................(3.5) 

 

�̿� =
∑𝑦𝑖

𝑘
 ...............................................................................(3.6) 
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dimana : 

 ∑𝑥𝑖   = Total rata-rata tingkat kepuasan seluruh atribut. 

 ∑𝑦𝑖  = Total rata-rata tingkat kepentingan seluruh atribut. 

 k   = Banyaknya atribut yang mempengaruhi kepuasan dan kepentingan 

 

Gambar 3.3 

Diagram Analisis Kuadran 

 

Berikut penjelasan mengenai diagram kartesius keempat kuadran 

yang ada pada Gambar 3.3 

 

 Kuadran pertama (Prioritas utama) 

Apabila unsur pelayanan berada pada kuadran 1, maka dapat 

diartikan bahwa unsur tersebut memiliki kepentingan tinggi dan kepuasan 

rendah. Pada kondisi ini, kepentingan pengguna jasa berupa faktor - faktor 

yang mempengaruhi pelayanan berada pada tingkat tinggi (dianggap 

penting), sedangkan dari sisi kepuasan, pengguna jasa merasa tidak puas 

sehingga menuntut adanya perbaikan kualitas pelayanan menjadi prioritas 

utama oleh penyedia jasa. 

 Kuadran kedua (Pertahankan prestasi) 

Jika unsur pelayanan terletak pada kuadran 2, maka unsur tersebut 

memiliki kepentingan tinggi dengan kepuasan juga tinggi. Kondisi ini 

berarti faktor - faktor yang mempengaruhi pelayanan dianggap penting dan 

menjadi keunggulan dari penyedia jasa, sedangkan kepuasan pengguna 

jasa juga terpenuhi (sudah merasa puas). Dalam hal ini pengelola penyedia 
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jasa diharapkan dapat mempertahankan prestasinya dalam bentuk kualitas 

pelayanan atau kinerjanya. 

 Kuadran ketiga (Prioritas rendah) 

Selanjutnya bila unsur pelayanan berada pada kuadran 3, maka unsur 

tersebut memiliki kepentingan rendah dengan kepuasan juga rendah. 

Kondisi ini menunjukkan faktor - faktor yang berhubungan dengan 

kualitas pelayanan dianggap tidak penting oleh pengguna jasa dan kinerja 

penyedia jasa biasa - biasa saja sehingga pengguna jasa tidak merasa puas 

dengan pelayanan yang diberikan. Peningkatan kualitas pelayanan pada 

kondisi ini tidak terlalu mendesak sehingga menjadi prioritas rendah 

dalam perbaikan pelayanan. 

 Kuadran keempat (Berlebihan). 

Unsur pelayanan yang menempati kuadran 4 memiliki kepentingan 

rendah sedangkan kepuasan tinggi, artinya pada kondisi ini faktor - faktor 

yang mempengaruhi pelayanan tidak penting bagi pengguna jasa. 

Pengguna jasa merasa pelayanan yang diterima lebih dari yang diharapkan 

(berlebihan) sehingga tidak perlu ada perbaikan pelayanan dari penyedia 

jasa. 

 

3.12 Kesimpulan dan Saran  

Penelitian selesai dengan memberikan kesimpulan serta saran dari 

penelitian ini. Tahap ini adalah tahap akhir dimana hasil pengolahan data dapat 

dilakukan analisis akhir yaitu dapat diambil suatu kesimpulan dan saran yang 

dipergunakan untuk proses penelitian selanjutnya mengenai kinerja terminal bus 

kepada beberapa pihak. 

 


