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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif, karena bersifat 

deskriptif dan banyak menggunakan analisis serta melihat kejadian yang terjadi 

secara langsung. Metode tersebut digunakan peneliti untuk meneliti sampel yang 

ditemukan peneliti, sampel yang digunakan untuk penelitian adalah Pelanggan 

Pusat Oleh-oleh Deduwa yang ditemui secara langsung maupun tidak. 

Pengumpulan data yang digunakan berupa kuesioner tertutup. Analisis data pada 

metode kuantitatif ataupun statik digunakan untuk menguji hipotesis. 

Metode ServQual digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Untuk 

menghilangkan sifat linier yang ada pada servQual maka harus di integrasikan 

dengan Model Kano, sebab di Model Kano kebutuhan pelanggan tidak semua 

harus sama dan tidak semua perbaikan bisa berdampak baik secara terus menerus 

(Basfirinci dan Mitra, 2015). Model Kano juga akan memudahkan 

pengidentifikasian atribut mana yang perlu dikembangkan atau diperbaiki terkait 

dengan kepuasan pelanggan. 

Penelitian dilakukan di Pusat Oleh-oleh Deduwa Kota Batu yang terletak di 

Jl Diponegoro No. 74 Sisir, Kec Batu.Kota Batu Jawa Timur. Penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan Juli 2019 sampai dengan September 2019. Objek yang 

diteliti merupakan konsumen dari Pusat Oleh-oleh Deduwa.  
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3.2 Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Kuesioner yang bersifat tertutup, namun 

sebelumnya melakukan kuesioner terbuka berupa wawancara untuk mengetahui 

pelayanan apa saja yang dirasa kurang dan apa yang diharapkan oleh pelanggan. 

Syarat melaksanakan kuesioner tertutup yaitu peneliti memiliki informasi yang 

lengkap mengenai ruang lingkup dari jawaban yang akan diajukan karena 

responden hanya memiliki jawaban pada lembar yang telah disediakan, kuesioner 

yang tersebar berupa poin-poin tingkat kepentingan konsumen terhadap pelayanan 

yang diberikan Pusat Oleh-oleh saat ini. 

 

3.3 Tahapan Penelitian  

Tahapan  penelitian menunjukkan alur proses penelitian dari awal hingga 

akhir penelitian yang diharapkan dapat memberikan kemudahan untuk 

memahami. Tahapan penelitian yang terdiri dari empat tahapan yaitu : Tahap 

pendahuluan meliputi: studi lapangan, identifikasi masalah, dan studi literatur. 

Tahap pengumpulan data meliputi: data primer dan data sekunder. Tahap 

pengolahan data meliputi: identifikasi atribut layanan, penyusunan kuesioner 

,menentukan jumlah sampel,  penyebaran kuesioner, Melakukan perhitungan 

pengukuran servqual (gap), Menentukan kategori pada atribut layanan jasa 

berdasarkan evaluasi model kano, dan Melakukan penggabungan antara service 

quality dan model kano untuk menentukan jenis atribut yang menjadi prioritas 

dalam mempertahankan pelangggan. Tahap akhir analisis dan pembahasan dan 

kesimpulan dan saran.  

 

3.3.1 Diagram Alir Penelitian 

Tahapan kegiatan yang dilakukan dalam penelitin ini digambarkan dalam 

sebuah diagram alir sebagai berikut. 
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                                 Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian  
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3.3.2 Tahap Pendahuluan 

Penjelasan  secara sistematis mengenai tahap penelitian  yaitu sebagai 

berikut: 

1. Studi Lapangan  (Survei) 

Pada langkah ini dilakukan pengamatan awal terhadap gambaran dari 

kondisi Pusat Oleh-oleh Deduwa yang akan dijadikan objek penelitian. 

Pada tahap ini peneliti mengamati permasalahan yang terjadi di lapangan. 

Tahap ini dilakukan dengan melakukan wawancara pada pihak pengelola 

dan pengamatan langsung pada konsumen.  

2. Studi Literatur  

Tahap studi literatur merupakan proses mencari referensi mengenai 

teori yang dapat digunakan dalam proses penelitian. Informasi-informasi 

tersebut dapat bersumber dari jurnal, skripsi dan buku sebagai referensi 

yang berhubungan dengan penerapan metode Service Quality (Servqual) 

dan  Model Kano untuk peningkatan kualitas pelayanan. Studi literatur 

membantu untuk menemukan metode yang tepat agar tujuan penelitian 

dapat tercapai. 

3. Identifikasi Masalah 

Pada langkah ini dilakukan identifikasi terhadap masalah berdasarkan 

survei pendahulu yang telah dilakukan diperusahaan. Langkah ini 

bertujuan untuk mengetahui masalah yang biasa menjadi keluhan para 

pengunjung, sehingga memudahkan dalam pencarian solusi terhadap 

masalah agar dapat diselesaikan dengan metode yang tepat. 

4. Perumusan  Masalah 

Tahap perumusan masalah merupakan tahap selanjutnya dari 

identifikasi masalah. Perumusan masalah memfokuskan masalah penelitian 

yang ditinjau dari kondisi nyata yang terjadi di Pusat Oleh-oleh Deduwa. 

Berdasarkan identifikasi masalah dapat dirumuskan suatu masalah yang 
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akan dibahas adalah peningkatan kualitas pelayanan di Pusat oleh-oleh 

Deduwa sesuai dengan keinginan pengunjung. 

5. Penentuan Tujuan 

Penentuan tujuan penelitian dilakukan agar hasil penelitian yang ingin 

dicapai dapat  lebih terarah dan efektif. sesuai dengan rumusan masalah yang 

ada maka tujuan yang akan dicapai adalah mengetahui kualitas pelayanan 

Pusat Oleh-oleh Deduwa, mendapatkan atribut pelayanan yang menjadi 

prioritas untuk dipertahankan dan membuat usulan perbaikan kualitas 

pelayanan sesuai dengan keinginan konsumen. 

 

3.3.3 Tahap Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan 

peneliti. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, 

identifikasi atribut penentuan jumlah sampel, pembuatan kuesioner, dan 

penyebaran kuesioner. Metode pengumpulan data menunjukkan suatu cara 

sehingga mempermudah peneliti untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan 

masalah. Berbagai macam data dan informasi yang berkaitan dengan kualitas 

layanan, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer 

dan data sekunder. 

A.  Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung kepada individu atau 

perseorangan kepada pengunjung Pusat Oleh-oleh Deduwa. Data ini digunakan 

peneliti karena mencerminkan kebenaran berdasarkan apa yang dilihat dan 

didengar langsung dari sumber yang bersangkutan. Data primer secara khusus 

dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian. Adapun data 

primer yang akan dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu : 

a. Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mengetahui atribut apa saja yang di inginkan 

pengunjung ketika mengunjungi tempat tersebut. Sedangkan wawancara dengan 

pihak pengelola oleh-oleh Deduwa untuk menentukan atribut-atribut yang akan 

digunakan dalam kuesioner dengan mengacu pada standar pelayanan yang harus 
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diberikan oleh pihak oleh-oleh Deduwa.  Hasil dari wawancara ini berupa voice of 

customer yang dapat digunakan untuk penyusunan kuesioner penelitian. 

Kuesioner digunakan untuk memperoleh informasi dari pelanggan dengan tujuan 

mengetahui tingkat kepentingan dan kinerja yang dirasakan oleh pelanggan. 

B. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara 

tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). 

Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu: profil usaha, struktur 

organisasi, data keluhan pengunjung, literatur kualitas jasa dan pendukung 

penelitian, karakteristik usaha serta jumlah karyawan, dan pelanggan yang 

didapatkan dari wawancara dengan manajemen Pusat Oleh-oleh Deduwa. 

3.3.3.1. Identifikasi Atribut  

Identifikasi atribut pengunjung dilakukan untuk mengetahui atribut – 

atribut yang dipertimbangkan konsumen. Pengumpulan suara konsumen 

dilakukan dengan cara wawancara kepada pengelola dan pengunjung Pusat Oleh-

oleh Deduwa. Wawancara dilakukan untuk mengetahui atribut apa saja yang di 

inginkan pengunjung ketika mengunjungi tempat tersebut. Hasil dari wawancara 

ini berupa voice of customer yang dapat digunakan untuk penyusunan kuesioner 

penelitian. Selain itu karakteristik dari identitas pengunjung juga akan 

mempengaruhi hasil dari kuesioner semakin banyak pengalaman pengunjung ke 

Pusat Oleh-oleh Deduwa maka lebih baik karena sangat membantu peneliti dalam 

mengidentifikasi standar pelayanan yang ada di Deduwa. Berikut adalah hasil 

identifikasi atribut layanan dari proses wawancara : 
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Sumber : Peneliti 

 

3.3.3.2. Penentuan Jumlah Sampel 

a. Teknik Sampling 

Tabel 3.1 Atribut pertanyaan berdasarkan dimensi servQual 

No Atribut Pelayanan 

 TANGIBLE (Bukti Langsung) 

1 Tersedia tempat parkir yang dapat memuat 50 bus,28 elf,20 mobil pribadi, 

300 sepeda motor 

2 Kebersihan , kerapian, dan kenyamanan ruangn yaitu ruangan bebas dari 

sampah yang berserahan, ruangan tetata rapi dan suhu ruangan nyaman 

dengan suhu 25-27◦ C 

3 Ketersediaan sarana pencarian informasi atau katalog 

4 Fasilitas penjualan online untuk memudahkan konsumen yang tidak ingin 

pergi ke toko langsung 

5 Ruang tunggu yang nyaman yaitu adanya kursi tunggu yang cukup dengan 

jumlah kedatangan konsumen,tidak membahayakan, teduh dan layak 

6 Adanya fasilitas-fasilitas penunjang pelayanan seperti TV, 50 kamar mandi, 

dan masjid 

7 Karyawan selalu berpenampilan rapi, bersih, dan memberikan senyum 

kepada konsumen 

8 Lokasi sangat mudah diakses, berasa di pusat kota dan terletak dijalan 

protokol utama 

9 Kelengkapan aneka produk makanan dan minuman 

10 Kelengkapan berbagai macam pakaian 

11 Kelengkapan aneka produk souvenir 

12 Adanya kegiatan promosi tempat dan produk Deduwa 

 RELIABILITIY (Keandalan) 

13 Kedisiplinan waktu pelayanan (jam buka / tutup) 

14 Adanya petunjuk informasi produk yang dicari dan alur proses pelayanan  

15 Harga makanan, minuman, pakaian dan souvenir sesuai standar harga yang 

ditetapkan 

 RESPONSIVENESS (Daya Tanggap) 

16 Kasir melayani konsumen dengan cepat 

17 Sikap cepat tanggap karyawan dalam membantu konsumen yang mengalami 

kesulitan 

18 Sikap tanggap karyawan dalam merespon permintaan dan keluhan konsumen 

 ASSURANCE (Jaminan) 

19 Tersedianya tempat parkir yang luas dan aman 

20 Harga makanan, minuman, souvenir dan pakaian sesuai dengan kualitas 

 yang dijanjikan 

21 Kesopanan dan keramahan karyawan melayani konsumen, contoh selalu 

seyum sapa kepada setiap konsumen yang datang 

 EMPATHY (Empati) 

22 Karyawan memiliki komunikasi yang baik terhadap konsumen saat proses 

pelayanan  

23 Karyawan memberikan perhatian penuh kepada konsumen tanpa membeda-

bedakan, contoh konsumen pekerja kantoran dan petani sama-sama dilayani 
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Menurut sugiyono (2011), teknik sampling merupakan teknik pengambilan 

sampel. Teknik sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

nonprobability sampling. Nonprobability sampling adalah teknik pengambilan 

sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur 

atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2011). Dalam 

nonprobability sampling terdapat berbagai cara dalam pengambilan sampel salah 

satunya adalah sampling insidental. Menurut Sugiyono (2011:67) sampling 

insidental merupakan pemilihan sampel dari siapa saja yang 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. 

b. Ukuran Sampel 

Penentuan ukuran sampel digunakan untuk mengetahui angka-angka 

minimal sampel yang dibutuhkan. Sampel adalah bagian dari populasi yang 

diambil oleh peneliti. Pengambilan sampel dilakukan dengan pertimbangan bahwa 

populasi yang ada sangat besar jumlahnya, sehingga tidak mungkin untuk meneliti 

seluruh populasi yang ada, sehingga dibuat sampel sebagai perwakilan dari 

populasi. Penentuan jumlah sampel pada oleh-oleh Deduwa dasarnya didukung 

dengan Pendekatan Rumus Bernoulli (Walpole, 1986) pada persamaan sebagai 

berikut : 

N ≥ 
(𝑍𝑎2)2 .𝑝𝑞

𝑒2
    (3) 

Dimana :  

N  = Jumlah sampel minimum, artinya jumlah responden minimal yang harus 

mengisi kuesioner agar penelitian valid 

α  = tingkat keyakinan (95%), artinya tingkat kebenaran kuesioner ini 

mencapai 95% 

Z (α/2) =  nilai distribusi normal (1,96) artinya peneliti mengasumsikan jika semua 

kegiatan yang terjadi di Pusat oleh-oleh deduwa mengikuti sebaran normal, 

sehingga dalam mengestimasi parameter kejadian tersebut peneliti 

mendekatinya dengan pengujian asumsi normalitas. 
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e  = toleransi error (5%), artinya kesalahan yang mungkin terjadi dalam 

pengisian kuesioner oleh responden hanya sebesar 5% saja  

p  = proporsi kuesioner yang dijawab benar 

q  = proporsi kuesioner yang dijawab salah 

 Dengan menggunakan tingkat kesalahan yang dapat diterima sebesar 5 % 

atau tingkat kepercayaan 95%, maka dapat diperoleh : 

 p = 95% = 0.95 

 q = 5% = 0.05 

 e = 5% = 0.05 

 (α/2) = (0.05/2) = 0.025 

 Z (α/2) = Z(0.05/2) = 1,96 

 Maka penentuan jumlah sampel pada kuisioner kedua juga menggunakan 

formula Bernoulli dan dapat diketahui jumlah responden harus lebih besar atau 

sebesar 73 responden. Hal ini diperoleh dengan menentukan nilai p (proporsi 

jumlah kuesioner yang dianggap benar) sebesar 95% dan q (proporsi jumlah 

kuesioner yang dianggap salah) sebesar 5%.  

N ≥  
(1.96)^2(0.95)(0.05)

(0.05)^2
 = 72.9 = 73 responden 

 Jadi, sampel minimal yang diambil adalah sebanyak 72,9 responden. Untuk 

menjauhi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan maka sampel yang diambil 

sebanyak 73 responden. 

3.3.3.3 Penyusunan Kuesioner 

 Tipe dalam kuesioner pendahuluan merupakan perpaduan dari kuesioner 

terbuka dan kuesioner tertutup. Dengan kuesioner terbuka responden akan 

memberi masukan mengenai fasilitas apa yang seharusnya diperbaiki maupun 

penambahan fasilitas yang lain pada lembar kuesioner yang telah disediakan, 

sedangkan kuesioner tertutup dimana responden harus menjawab pertanyaan yang 

telah disediakan oleh peneliti. Atribut kuesioner disusun berdasarkan dari 5 

dimensi servQual, standar pelayanan menurut Disperindag, dan standar pelayanan 

yang ada di Pusat Oleh-oleh Deduwa.  
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 Penyusunan kuesioner utama dapat dilakukan setelah mengetahui hasil dari 

wawancara pada proses identifikasi atribut layanan. Penyusunan kuesioner terdiri 

dari pertanyaan-pertanyaan dengan penggunaan skala likert 1-5 (Skala bernomor 

genap biasanya memaksa responden untuk memilih sementara skala ganjil 

memberi pilihan untuk ketidak tentuan atau netralitas) (Mayflor, 2014) dalam 

memilih kepentingan dan kinerja yang sesuai dengan apa yang dirasakan 

pelanggan. 

 Skala Likert,  juga disebut summated-ratings scale, merupakan teknik 

pengukuran sikap yang paling luas digunakan dalam riset pemasaran 

(Simamora,2008). Skala ini memungkinkan responden untuk mengekspresikan 

intensitas perasaan mereka. Pertanyaan yang diberikan adalah pertanyaan 

tertutup. Pilihan dibuat berjenjang mulai dari intensitas paling rendah sampai 

paling tinggi.  

3.3.3.4 Penyebaran Kuesioner 

Penyebaran kuesioner akan diberikan kepada responden yang termasuk 

dalam anggota sampel. Setelah diketahui jumlah sampel, maka kuesioner akan 

disebar minimal 72,9 responden, namun pada penelitian ini akan digenapkan 

menjadi 73 responden. Kuesioner digunakan untuk mengetahui harapan pelanggan 

Pusat Oleh-oleh Deduwa terhadap kualilitas pelayanan yang telah diberikan oleh 

pihak pengelola Pusat Oleh-oleh deduwa.  

 

3.3.3.5 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

A. Uji Validitas 

 Uji Validitas digunakan untuk mengetahui apakah hasil dari kuesioner telah 

valid atau tidak. Penelitian Haryono(2014) mengenai pengaruh mutu terhadap 

kepuasan pelanggan juga menggunakan uji validitas menggunakan software SPSS 

untuk menguji kuesioner penelitian.Haryono (2014) mengatakan bahwa apabila 

data yang diperoleh sudah valid, berarti semua butir pertanyaan dalam instrumen 

penelitian dapat digunakan untuk mengukur tanggapan responden mengenai 

pengaruh variabel-variabel yang ada dalam kuesioner. Sehingga data tersebut 

layak diteruskan pada pengolahan data.  
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 Kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan yang diajukan cukup 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur ataupun diteliti. Pengujian 

menggunakan dua uji dua arah menggunakan software SPSS dengan nilai α = 5% 

, kriteria pengujian jika r hitung ≥ r tabel .Data kuesioner berjumlah 30 responden, 

sehingga N = 30 dan α = 5%, karena r tabel untuk n = 30 nilainya = 0,361. 

B. Uji Reliabilitas 

 Metode yang digunakan dalam uji realibilitas yaitu metode cronbach alpha. 

Metode ini dipilih karena paling sesuai diterapkan pada kuesioner yang memiliki 

lebih dari satu item untuk setiap dimensinya Haryono, (2014). Dinyatakan realibel 

jika nilai 𝛼 lebih besar dari nilai r kritis sebesar 0.7, hal ini sesuai dengan 

pernyataan Alwi, (2010). Alasan mengapa peneliti menggunakan nilai keandalan 

83 cronbach’s alpha minimum 0,70 adalah karena cronbach’s alpha yang andal 

(0,70) dapat memberikan dukungan untuk konsistensi internal Eisingerich dan 

Rubera, (2010).  

• Jika nilai alpha > 0.70 maka reliabelitas mencukupi.  

• Jika nilai alpha > 0.80 artinya dapat menjadikan seluruh item itu reliable dan 

seluruh tes secara konsisten secara internal karena memiliki reliabelitas yang 

kuat.  

• Jika nilai alpha > 0.90 maka reliabelitas sempurna. Jika nilai alpha 0.70 - 0.90 

maka reliabilitas tinggi. 

• Jika alpha diantara 0.50 – 0.70 maka reliabelitas moderat 

• Jika alpha < 0.50 maka reliabelitas rendah sehingga kemungkinan satu atau 

beberapa item tidak reliabel. 

 Kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban pernyataan dari seseorang 

konsisten dari waktu ke waktu. Metode yang digunakan dalan uji reliabel adalah 

metode cronbach’s alpha. Karena sangat cocok untuk digunakan pada skor 

berbentuk skala atau skor rentangan. Pengujian reliabilitas biasanya digunakan 

untuk menguji konsistensi internal dari data dengan ukuran keandalan bernilai 0-

1. 

 

3.3.4 Tahap Pengolahan Data  
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Tahap ini bertujuan untuk menentukan tingkat kepuasan konsumen dan 

jenis atribut yang menjadi prioritas utama atau atribut yang bernilai negatif yang 

menjadi prioritas utama pengunjung pusat oleh-oleh Deduwa dari keseluruhan 

atribut pada kuisioner yang telah disebar. Tahap pengolahan data terdiri dari 

sebagai berikut: 

 

3.3.4.1 Pengolahan Data Menggunakan Servqual 

Kuesioner servQual merupakan kuesioner yang disusun berdasarkan lima 

dimensi pada service yang meliputi tangible, reliability, responsiveness, 

assurance, dan emphaty. Poin-poin yang ada pada masing-masing dimensi 

diidentifikasi berdasarkan kejadian-kejadian pada service Pusat Oleh-oleh 

Deduwa. Dalam kuesioner ini akan dilakukan penilaian berdasarkan kondisi 

eksisting dan harapan yang diinginkan oleh pelanggan terhadap kualitas pelayanan 

yang diterima pelanggan saat melakukan pembelian maupun berkunjung ke 

Deduwa. 

a. Perhitungan rata-rata tingkat ekspetasi dan persepsi tiap atribut layanan. 

Rata-rata dari setiap jenis atribut dari keseluruhan jumlah kuesioner yang 

telah disebar dan diisi oleh responden dapat dihitung untuk memudahkan 

perhitungan Gap menggunakan rumus dibawah ini : 

X bar = 
Ʃ𝑋𝑖

𝑛
   Y bar = 

Ʃ𝑌𝑖

𝑛
  (4) 

Keterangan :  Xbar  =  nilai rata-rata tingkat persepsi 

  Ybar = nilai rata-rata tingkat ekspetasi 

  N  = jumlah responden 

b. Perhitungan servQual (GAP) 

Penghitungan nilai Servqual adalah mencari gap antara skor penilaian 

persepsi pelanggan terhadap kualitas pelayanan yang diterima dengan skor harapan 

pelanggan. Skor Servqual atau gap pelayanan dapat diperoleh dari rumus seperti 

rumus dibawah ini : 

 Skor ServQual = Skor Persepsi – Skor Ekspetasi 
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Dari penghitungan tersebut dapat diketahui gap dari masing-masing atribut 

yang diteliti. Jika skor gap bernilai nol atau positif berarti menunjukkan kualitas 

pelayanan dapat dikatakan baik. Namun  jika skor gap yang diperoleh adalah 

negatif (-), berarti kualitas pelayanan Pusat oleh-oleh Deduwa tidak baik 

(pelanggan tidak puas dan tidak sesuai dengan harapan pelanggan). Hasil dari 

penghitungan gap Servqual ini digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan 

konsumen. 

Nilai Gap juga dapat diukur dengan melakukan perhitungan kesenjangan 

(gap) antara nilai rata-rata tingkat persepsi dengan nilai rata-rata tingkat ekspetasi 

dengan rumus sebagai berikut : 

NSi = Xbar I – Ybar I    (5) 

Keterangan : NSi = nilai gap servQual setiap atribut 

3.3.4.2 Pengolahan Data Menggunakan Model Kano 

1. Evaluasi Model Kano 

Pada tahap ini dilakukan korelasi pertanyaan tiap atribut antara kuisioner 

fungsional (apabila atribut dipenuhi) dengan atribut disfungsional (apabila atribut 

yang tidak terpenuhi) kano. Identifikasi ini bertujuan untuk menggetahui jumlah 

grade dan jenis grade masing-masing atribut dari tiap responden. Jawaban tiap 

atribut layanan yang dipilih oleh pengunjung diklasifikasikan dalam kelas untuk 

mengetahui tingkat customer requirement tiap atribut layanan bagi konsumen. 

Penentuan ini menggunakan tabel evaluasi kano pada tabel 2.3. sebagai acuan. 

2. Penentuan Kategori Kano 

Setelah mengetahui grade tiap-tiap atribut maka akan dilakukan 

pengklasifikasian dengan menggunakan Blauth Formula menurut Walden (1993), 

dalam Wijaya (2011)  sebagai beriPkut : 

• “Jika (one-dimensional + attractive + must be) > (indifferent + reverse + 

questionable), maka grade diperoleh dari yang paling maksimum dari (one-

dimensional, attractive, must be)”. 

• “Jika (one-dimensional +attractive + must be) < (indifferent + reverse + 

questionable), maka grade diperoleh dari yang paling maksimum dari 

(indifferent, reverse, questionable)”. 
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• “Jika (one-dimensional + attractive + must be) = (indifferent + reverse + 

questionable), maka grade yang diperoleh yang paling maksimum diantara 

semua kategori Kano yaitu (one-dimensional, attractive, indifferent, reverse, 

must be,questionable) 

3.3.4.3 Menentukan Prioritas Perbaikan Atribut Dengan Integrasi 

Servqual dan Model Kano. 

Pada tahap ini diawali dengan cara mencari dan memilih atribut pelayanan 

yang memiliki gap negatif dari tahap perhitungan gap servQual yang telah 

dilakukan. Selanjutnya dilakukan gap yang negatif tersebut dikelompokkan 

berdasarkan jenis grade dari tahap klasifikasi atribut Model Kano. Kategori 

pertama yang harus ditingkatkan adalah kategori Must Be, hal ini disesuaikan 

dengan evaluation rule pada Model Kano bahwa kriteria yang harus diprioritaskan 

untuk ditingkatkan terlebih dahulu kriteria yang termasuk pada kategori Must Be 

(Hinterhuber, 1996). Kategori Must Be merupakan kriteria dasar dari produk 

maupun jasa yang artinya kriteria tersebut semestinya harus dipenuhi oleh Pusat 

Oleh-oleh Deduwa. 

3.3.5 Tahap Akhir  

      3.3.5.1 Analisa dan Pembahasan  

Pada tahap ini dilakukan analisa pembahasan hasil pengolahan data 

menggunakan integrasi metode ServQual dan Model Kano. Sehingga dapat 

diketahui atribut-atribut yang dinilai kritis oleh konsumen Oleh-oleh Deduwa 

sehingga jenis pelayanan yang diberikan belum dapat memuaskan konsumen. 

Hasil dari perhitungan penelitian ini dapat digunakan sebagai langkah membuat 

usulan peningkatan kualitas pelayanan. 

 

 3.3.5.2 Usulan Perbaikan Atribut Prioritas 

 Pada tahap ini pemberian usulan perbaikan terhadap atribut yang dinilai 

kurang memuaskan konsumen dari hasil perhitungan menggunakan integrasi 

metode servQual dan Model Kano. Tujuannya agar dapat meningkatkan kualitas 
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pelayanan di pusat oleh-oleh Deduwa sehingga dapat meemuaskan para konsumen 

yang datang berkunjung. 

 

 3.3.5.3 Kesimpulan dan Saran 

 Pada tahap ini pembuatan kesimpulan dan saran dari pengolahan data yang 

telah dianalisa dan dibahas. Tahap ini juga mengacu pada pertanyaan yang 

menjadi rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. 

Kemudian pemberian saran perbaikan yang tepat kepada pihak pengelola Pusat 

oleh-oleh Deduwa sebagai referensi atau pedoman untuk dilakukan perbaikan 

kualitas pelayanan di masa mendatang. 

 


