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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah customer sedang atau pernah menggunakan jasa 

layanan dari GraPari Telkomsel Makassar.  

3.2 Tahap Penelitian 

Tahapan penelitian ini dibutuhkan urutan yang rinci dan dapat membantu 

penenlitian. Dalam penelitian ini terdiri dari studi penelitian sebelumnya, 

pengumpulan dan pengolahan data, analisis dan pembahasan kemudian 

kesimpulan dan saran.  

3.2.1 Tahap Pendahuluan 

Tahapan ini melakukan pengamatan dimana penelitian dilakukan dan 

temuan yang terjadi pada objek yang diteliti. Dengan meninjau keluhan dan 

kendala yang didapat jdari konsumen. Kemudian melakukan inspeksi lapangan 

yang dilaksanakan di GraPari Telkomsel Makassar beralamat di Jl. AP Pettarani 

N. 2, Gunung Sari, Makassar. Observasi awal dilakukan agar peneliti mengetahui 

secara langsung gambaran pada GraPari Telkomsel Makassar terkait 

permasalahan yang ada. 

3.2.1.1 Studi Lapangan 

Dilakukannya pengamatan pada objek untuk diketahui permasalahan yang 

ada terkait kualitas pelayanan di GraPari Telkomsel Makassar. Lalu menentukan 

tahapan dalam penelitian selanjutnya. Kemudian melakukan wawancara kepada 

Manager, Team Leader, Customer Service GraPari serta customer yang sedang 

atau pernah menggunakan jasa Pelayanan GraPari Telkomsel Makassar. 

3.2.1.2 Studi Literatur 

Tahap ini melakukan pencarian dan mempelajari teori tentang kualitas 

layanan jasa juga penentuan metode yang berkenaan dengan masalah kualitas 

layanan yaitu ditentukan menggunakan metode servqual dan juga metode  PGCV.  
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Referensi yang didapat dari berbagai sumber seperti jurnal, tugas akhir, buku, 

mahasiswa sebelumnya yang mana memiliki topik serupa. 

3.2.1.3 Identifikasi Masalah 

Tahap ini yaitu melakukan identifikasi masalah apa saja yang terjadi pada 

GraPari Telkomsel Makassar. Terkait apa saja yang menjadi keluhan konsumen 

ketika mendapatkan pelayanan dari GraPari Telkomsel Makassar, seperti kurang 

puasnya customer terhadap pelayanan dari GraPari dalam melayani keluhan 

customer, ruang tunggu dan lahan parkir yang kurang memadai, penanganan yang 

kurang cepat dari petugas kepada customer, dan lain-lain. Dari permasalahan yang 

ada maka perlu adanya upaya perbaikan yang dilakukan oleh GraPari Telkomsel 

Makassar terhadap Customer nya.  

3.2.2 Perumusan Masalah 

Tahap ini menentukan apa saja masalah yang diketahui meninjau dari 

kesenjangan yang terjadi antara harapan dan persepsi konsumen dari pelayanan 

yang didapatkan melalui metode servqual kemudian mewawancarai pelanggan 

untuk mendapatkan variable atribut pelayanan yang dipermasalahkan oleh GraPari 

untuk menentukan prioritas masalah untuk diselesaikan dengan dimensi PGCV 

agar dapat meningkatkan pelayanan. 

3.2.3 Penentuan Tujuan 

Langkah ini digunakan peneliti agar lebih fokus terhadap masalah  di 

GraPari Telkomsel makassar. Dengan penetapan tujuan maka dapat memudahkan 

peneliti agar mengetahui apa saja kesenjangan yang terjadi antara persepsi dan 

harapan konsumen.  

3.3 tahap Pengumpulan Data 

3.3.1 Pengumpulan Data 

Berkaitan dengan pengumpulan dan pendataan yang dilakukan oleh peneliti, 

yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Berikut ini adalah penjelasan 

dari data primer dan sekunder :  



 
 
 

17 
 

 

3.3.1.1 Data Primer 

Data yang digunakan pada penelitian ini diperoleh melalui observasi 

lapangan secara langsung dengan mengamati kejadian dan keadaan yang 

berhubungan denga penelitian dan mewawancarai manager, team leader, customer 

service dan customer yang berada di GraPari Telkomsel Makassar. Kegiatan ini 

untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait perumusan kuesioner yang akan 

dibagikan kepada customer untuk dimintai tanggapan dari pelayanan yang 

diberikan oleh GraPari Telkomsel Makassar. 

3.3.1.2 Data Sekunder 

Data ini digunakan peneliti melalui usulan dari pelanggan, profil Telkomsel, 

properti Telkomsel, dan pengembangan dari misi perusahaan. 

3.3.2 Identifikasi Atribut Pelayanan 

Identifikasi atribut ditentukan dari hasil wawancara kepada petugas GraPari 

Telkomsel Makassar. Setelah mendapatkan sejumlah jawaban dari hasil 

wawancara, kemudian dikategorikan ke dalam 5 atribut dimensi Servqual dan 

dijadikan sebagai kuesioner dapat dilihat di tabel 3.2 kuesioner tingkat kinerja 

GraPari dan harapan customer. 

3.3.3 Penentuan Jumlah Sampel 

Sebelum meneliti hal yang dilakukan pertama kali adalah penentuan sampel 

yang nantinya akan diteliti. harus representatif terhadap populasi jika memiliki 

keakurasian dan tepat. Penentuan ini menggunakan rumus Bernouli : (Suhartini & 

Prayogo, 2016) 

N  
   

  
 
 
    

  
    (4) 

N = banyaknya sampel minimum  

Z = angka distribusi normal  

p = proporsi jumlah kuisioner yang dianggap benar 

q = proporsi jumlah kuisioner yang dianggap salah (1-p) 

α = tingkat ketelitiian 

e = tingkat kesalahan  
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Penelitian ini memakai presentase kesalahan yaitu 5% dan presentase 

keyakinan yaitu 95% dengan ini didapat nilai z sebesar 1,96 setelah itu nilai 

proporsi kuesioner yang dipercaya benar (p) = 0,95 dan dinyatakan salah (q) 

adalah 0,05. 

Cara menghitung jumlah sampel sebagai berikut : 

 

  
                    

     
 

                       

 

Kuesioner tersebut memiliki memiliki berbagai dimensi yaitu usia, jenis kelamin, 

pekerjaan dan jumalh berapa kali berkunjung ke GraPari Telkomsel Makassar.  

3.3.4 Penyusunan Kuesioner 

Penelitian ini menggunakan kuesioner tertutup yaitu hanya menjawaban 

pertanyaan yang sudah disediakan dan memilih nilai dari 1- Kuesioner tertutup 

merupakan kuesioner utama dari penelitian ini, yaitu kuesioner Service Quality 

(Servqual) yang berisi tentang pertanyaan mengenai layanan yang di harapkan dan 

persepsi dari pelanggan terhadap layanan yang diterima dari GraPari Telkomsel 

Makassar. Skala penilaian pada kuesioner ini adalah skala likert 1-5. Adapun 

kuesioner penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 3.1 Skala Penilaian 

Skala Penilaian 

Kinerja GraPari Telkomsel Harapan Pelanggan 

(1) sangat baik (1) sangat tidak diharapkan 

(2) kurang baik  (2) kurang diharapkan 

(3) cukup baik (3) cukup diharapkan 

(4) baik (4) diharapkan 

(5) sangat baik (5) sangat diharapkan 

 

Keterangan : 

Kinerja GraPari Telkomsel : apa yang anda rasakan saat menerima 

pelayanan yang telah diberikan oleh GraPari Telkomsel Makassar. 
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Harapan Pelanggan : apa yang anda harapakan dari layanan di GraPari 

Telkomsel Makassar. 

Tabel 3.2 Atribut Kualitas GraPari Telkomsel Makassar 

No. Atribut Layanan 

Tangible (Bukti Fisik/langsung) 

1 
Area kantor grapari terlihat bersih dan rapi 

2 
Ruangan tunggu dan toilet memadai dan bersih 

3 
Kerapian petugas layanan dalam berpakaian 

4 
Peralatan yang dipakai praktis dan modern 

5 Ketersediaan Pendingin ruangan 

6 Lahan parkir yang memadai  

Reliability (Keandalan/kemampuan) 

7 Petugas memberikan pelayanan yang sesuai 

dengan kebutuhan pelanggan 

8 Pelayanan administrasi yang teratur 

9 Petugas dapat menjelaskan dengan baik terkait 

layanan yang diminta oleh customer 

10 Kesesuaian antara pelayanan dan janji yang telah 

diberikan terhadap customer 

11 Mesin Layanan Self Service MyGrapari yang 

dapat membantu pelayanan terhadap customer  

Responsiveness (Ketanggapan) 

12 
Petugas selalu bersedia dalam melayani customer 

13 Petugas tanggap dan sigap dalam menangani 

keluhan customer 

14 
Petugas melayani keluhan customer dengan cepat 

15 
Memberikan kemudahan dalam akses pelayanan 

16 Prosedur penyampaian informasi yang jelas dan 

mudah dimengerti 
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Assurance (jaminan) 

17 Memberikan jaminan apabila terjadi kesalahan 

pada hasil kinerja petugas 

18 
Tarif biaya layanan yang sesuai 

19 Petugas memberikan rasa nyaman dalam melayani 

customer 

20 Petugas berpengetahuan yang luas dan kecakapan 

dalam melayani customer 

Emphaty (Empati) 

21 Customer dapat complain jika fasilitas yang 

didapatkan terdapat masalah 

22 Customer dapat memberikan kritik dan saran 

terhadap pelayanan yang diterima 

23 Customer dapat menghubungi petugas dengan 

mudah ketika ada keluhan  

24 
Petugas selalu melayani customer dengan ramah  

25 Petugas selalu menanyakan keluhan customer 

lebih dulu  

 

3.3.5 Penyebaran Kuesioner 

Melakukan pembagian lembar pertanyaan kuesioner terhadap pelanggan 

yang sering berkunjung maupun yang baru berkungjung ke GraPari Telkomsel 

Makassar. Dengan bantuan dari Team Leader GraPari Telkomsel Makassar 

penentuan responden berjumlah 30 orang yang nantinya hasil dari kuesioner ini 

diuji validitas dan reliabilitasnya. Pengujian digunakan sebagai tolak ukur apakah 

data sudah representative atau tidak. Setelah menentukan jumlah sampel 

minimum dengan rumus Bernauli, setelah itu didapatkan hasil keseluruhan 

penyebaran sebanyak 73 responden lalu dibulatkan menjadi 75 responden untuk 

dimintai penilaian terhadap kualitas pelayanan di GraPari Telkomsel Makassar.  
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3.4    Tahap Pengolahan Data 

3.4.1 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Kuesioner 

Pengujian kevalidan dan reliabilitas digunakan untuk mengetahui kuesioner 

dinyatakan valid dan dapat dipercaya hasil pengukurannya. Setelah itu dilakukan 

perhitungan dan pengolahan data dinyatakan valid ketika r hitung lebih besar dari  

r table, kemudian kuesioner dikatakan reliabel jika nilai alpha conbrach lebih 

besar dari 0,7. Apabila tidak valid atau reliabel maka harus dilakukan perancangan 

kembali hingga didapat data yang valid dan reliabel. Pengujian ini menggunaka 

SPSS.  

3.4.2 Perhitungan Nilai Servqual 

Nilai servqual didapat melalui pengukuran antara nilai persepsi pelanggan 

atas kualitas pelayanan dari GraPari Telkomsel Makassar yang mereka rasakan 

dan harapan dari pelanggan sendiri. Perhitungannya sebagai berikut : 

 

Gap servqual = skor kinerja – skor harapan 

 

Perhitungan diatas adalah agar diketahui nilai kepuasan dari pelanggan yang nilai 

gap nya negatif atau rendah akan dijadikan pertimbangan untuk usulan perbaikan 

3.4.3 Perhitungan Nilai PGCV 

Perhitungan PGCV digunakan sebagai penentuan atribut yang perlu segera 

diperbaiki dengan mengurutkan nilai indeks tertinggi dari yang terbesar sampai 

terkecil. Nilai PGCV didapat dari perhitungan selisih antara nilai ACV dan 

UDCV. ACV adalah besarnya nilai kualitas layanan yang tercapai menurut 

customer. Sedangkan UDCV nilai akhir yang diharapkan dari customer.  

3.5 Tahap Akhir 

3.5.1 Analisis Pembahasan 

Merupakan pembahasan dari hasil pengolahan data yang sudah dihitung. Hasil dari 

kuesioner akan dihitung kesenjangan antara nilai harapan dan kinerja untuk menentukan nilai rata-

rata setiap atribut, jika nilai menunjukan negatif maka atribut tersebut harus diperbaiki kualitasnya. 
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Sedangkan PGCV sebagai penentuan prioritas perbaikan atribut layanan yang dirasa oleh 

konsumen masih kurang atas pelayanan yang diberikan GraPari Telkomsel Makassar.  

3.5.2  Kesimpulan dan Saran 

Langkah ini merupakan penarikan kesimpulan atas hasil akhir pengolahan 

data yang sudah dilakukan. Yaitu berupa poin penting yang perlu dibahas secara 

komperhensif berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan. 
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3.6 Flow Chart Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Flowchart Metodologi Penelitian 
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