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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Diagram Alir Penelitian  

Mulai

Studi Lapangan

Perumusan Masalah

Penentuan Tujuan Penelitian

Pengumpulan Data

Identiikasi Atribut Kuesioner

Penyusunan Kuesioner

Penyebaran Kuesioner

Tahap 

Pengumpulan

Data

Tahap 

Pendahuluan

Studi Literatur

Penentuan Asumsi dan Batasan 

1. Data Primer:

2. Data Sekunder:

Uji Validitas dan Relibilitas

Valid dan 

Reliabel?

Penentuan Nilai Gap 5 dengan Metode Servqual

HOQ

Analisa dan Pembahasan

Penarikan Kesimpulan dan Saran

Selesai

1.Mencari nilai gap antara skor rata-rata nilai tingkat kepuasan (persepsi) dan nilai 

tingkat kepentingan (ekspetasi)

2.Rumusnya :

Gap=persepsi-Ekspetasi

3.Bila gap positif maka menunjukan bahwa kualitas pelayanan baik

4.Bila gap negatif maka menunjukan kualitas pelayanan kurang baik

1.Menentukan customer needs

2.Menentukan palnning matrix

3.Menentukan technical respone

4.Menentukan relationship matrix

5.Menentukan technical matrix

Tidak

Pengklasifikasian Atribut Layanan dengan Kano Model

1.Menerjemahkan jawaban respon kedalam kategori kano model 
yaitu attractive, must be,one dimensional,reverse, indifferent, dan 
questianblle.
2.Menentukan grade atribut tiap layanan dengan menggunakan 
blouth’s formula

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 
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3.2 Objek Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di PT.POS Indonesia Cabang Pusat Pamekasan 

yang Berada Di JL. Mesigit No. 03 Rw. 04 Kabupaten Pamekasan, Madura Jawa 

Timur. Kegiatan dilakukannya penelitian ini adalah mengidentifikasi masalah-

masalah yang terjadi pada perusahaan sehingga dapat diketahui solusi dari 

permasalahan tersebut guna memberikan perbaikan untuk peningkatan 

pelayanan jasa yang ada di perusahaan ini. 

3.3 Diagram Alir (Tahap Penelitian) 

Tahap ini menunjukan alur penelitian awal hingga akhir penelitian untuk 

diharapkan dapat memberi kemudahan serta pemahaman. Tahapan dari 

penelitian yang dilakukan yang terdiri dari empat bagian yaitu : 

3.3.1 Tahap Pendahuluan 

Tahap awal aliran penelitian: 

1. Studi literatur berfungsi sebagai mencari, mempelajari teori dan 

ilmu pengetahuan yang dirasa berhubungan terhadap permasalahan 

yang diambil, sebagai sehingga dapat menemukan solusi dari 

permasalahan yang ada. Untuk itu mempelajari ilmu yang diajarkan 

dan teori serta literatur-literatur informasi dari internet, adapun 

jurnal tentang metode yang digunakan dalam melakukan penelitian 

yaitu Servqual ,Model Kano dan QFD. 

2. Identifikasi terhadap masalah adalah tahapan awal dalam penelitian. 

Dengan melakukan pengamatan terhadap real/fakta yang terjadi 

dilapangan serta dapat mengetahui seperti apa kondisi yang sedang 

berlangsung. Pada lokasi penentuan tersebut adalah PT. POS 

cabang pusat pamekasan yang akan diteliti. Perumusan masalah 

dapat diartikan sebagai topik pembahasan apa yang akan diteliti 

atau bisa di artikan masalah yang sering terjadi pada lokasi 

penelitian tersebut. Identifikasi tersebut digunakan dalam 

menentukan rumusuan masalah yang akan diangkat sebagai proses 

penelitian sehingga ditemukan suatu solusi untuk tujuan 

dilakukannya penelitian. 
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3. Penetapan tujuan penelitian ini adalah tahap selanjutnya setelah 

mendapatkan suatu permasalahan yang ada atau bisa berarti tujuan 

dilakukannya suatu penelitian untuk melakukan suatu perbaikan 

dalam permasalahan tersebut. Hal ini begitu penting untuk 

menentukan acuan tingkat keberhasilan suatu penelitian yang 

dilakukan. 

4. Pada tahapan ini batasan berfungsi agar penelitian tidak meluas dan 

terfokus pada permasalahan yang ada pada kantor pos. 

3.3.2 Tahap Pengumpulan Data 

Tahapan ini merupakan tahap pengumpulan berbagai macam data serta 

infromasi yang berkaitan secara langsung pada lokasi obyek penelitian yang 

akan dilakukan demi mengetahui suatu permasalahan yang ada pada 

pelayanan jasa tersebut. 

1. Pengumpulan data primer dan data sekunder. 

a. Data primer mencakup pengambilan data yang diperoleh 

langsung dengan cara wawancara dan observasi langsung 

terhadap lokasi penelitian, dengan melakukan kuioner terbuka 

pada pengguna jasa kantor pos untuk menentukan atribut yang 

dibutuhkan dalam penyusunan kuisioner yang fungsinya untuk 

mendapatkan perhitungan GAP antara harapan dan kinerja 

sehingga dari nilai gap tersebut didapatkan nilai kepentingan 

menggunakan interpolasi data (Halim, Setyanto et al. 2013).  

b. Data sekunder mencakup pada gambaran umum serta 

karakteristik pada perusahaan pelayanan yang diberikan secara 

langsung yang telah dirasakan oleh pelanggan. (Prastiani 2018) 

Wawancara adalah saling bertukar infromasi antara dua orang 

atau lebih, dimana antara narasumber dan pewawancara, tujuan 

tersebut untuk mendapatkan informasi dengan cara memberikan 

pertanyaan terhadap narasumber dan dijawab langsung oleh 



 

21 
 

narasumber dengan sesi tanya jawab tersebut. Dilihat dari teknis 

pelaksanaan wawancara terbagi 3 bagian yaitu : 

1. Wawancara bebas, yaitu wawancara yang dilakukan secara 

bebas memberikan pertanyaan apapun terhadap responden 

akan tetapi harus berhubungan dengan data yang ingin 

didapatkan, jika tidak terkendali dalam proses wawancara 

tersebut arah pertanyaan akan melenceng dan tidak sesuai 

dengan data yang dicari. 

2. Wawancara terpimpin yaitu mencakup daftar pertanyaan 

yang telah disiapkan dengan lengkap dan rinci. 

3. Wawancara bebas terpimpin, merupakan wawancara yang 

dilakukan dengan penggabungan dua teknis pelaksanaan 

yaitu dengan membawa pedoman tentang pertanyaan yang 

telah disipakan sehingga dapat dilakukan secara garis besar 

akan tetapi pada bagian ini yang membedakan hanya pada 

pelaksanaannya. 

Data-data tersebut didapatkan dari cara pengamatan langsung 

pada aktifitas keadaan yang sebenarnya dari obyek penelitian  

tersebut. Sedangkan dalam wawancara bebas terpimpin, peneliti 

harus menyiapkan beberapa pertanyaan untuk customer 

2. Identifikasi Atribut  

Identifikasi ini bertujuan untuk melakukan penyebaran kuisioner 

terhadap pelanggan dengan cara wawancara terhadap pelanggan yang 

pernah merasakan pelaynan kantor pos tersebut, berikut merupakan 

pertanyaan wawancara terbuka terhadap pelanggan :  

a. Bagaimana menurut anda kondisi kantor pos serta fasilitas yang 

diberikan ? 

b. Bagaimana menurut anda pelayanan yang diberikan oleh kantor 

pos ? 
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c. Apa saja keluhan anda terhadap pelayanan tersebut? 

Berdasarkan dilakukannya wawancara terbuka terhadap responden, 

maka didapatkan atribut-atribut untuk melakukan tahap penyebaran 

kuisioner yatu :  

Table 3.1 Atribut Kuisioner 

No  Atribut  

Tangible (bukti fisik) 

1 Penampilan karyawan yang menarik dan rapi (memakai seragam dan bersepatu) 

2 Tersedia layanan Wifi untuk pelanggan  

3 Terdapat fasilitas yang disediakan (toilet & musholla) 

4 Tersedia media informasi baik cetak maupun visual 

5 Temperature ruang tunggu yang baik (ac,kipas dll) 

6 Kebersihan dan kenyamanan suasana didalam kantor pos seperti tidak adanya 

sampah (ruang tunggu) 

7 Tata letak ruangan yang rapi dan nyaman dalam kantor pos  

8 Kapasitas tempat duduk diruang tunggu yang memadai  ≥100 

9 Jenis pengiriman yang lengkap (layanan domestic, internasional,standar) 

10 Terdapat fasilitas teknologi informatika yang mendukung proses pelayanan 

(pengambilan antrian layanan dan  pelacakan barang)  

11 Kualitas tempat duduk yang nyaman (bantalan empuk,memiliki sandaran) 

12 ≥ 50 kapasitas tempat parkir mobil yang memadai untuk pelanggan dan terdapat 

penjaga parkir 

13 ≥100 kapasitas tempat parkir motor yang memadai untuk pelanggan dan terdapat 

penjaga parkir 

14 Tersedia informasi keluhan pada kantor pos yang mengalami kesalahan 

pengiriman maupun penerimaan (website,email,telepon,facebook,twitter,sms) 

15 Penampilan kurir pengirim barang yang rapi dan menarik (memakai seragam 

dan bersepatu) 

Reliability (kehandalan) 
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16 Karyawan yang bersikap ramah dan memberikan solusi kepada pelanggan tiap 

ada keluhan maupun pelayanan 

17 Karyawan memiliki pengetahuan yang cukup untuk menjawab keluhan dan  

pelayanan pelanggan 

18 Karyawan bersikap jujur dan terpercaya dalam melayani pelanggan  

19 Sistem antrian yang cepat pada pelayanan yang diberikan (sesuai dengan jenis 

pengiriman) 

20 Ketepatan waktu dalam mengantarkan barang yang dikirim dan diterima 

21 Jam operasional kantor pos yang sesuai  

22 Kemudahan pelanggan dalam melakukan keluhan pada kantor pos  

23 Terdapat antrian khusus terhadap pelayanan pengiriman 

24 Terdapat antrian khusus terhadap keluhan pelanggan 

25 Kesesuaian penerima barang yang terdapat pada informasi pengirim dan 

penerima (nama,alamat,jenis pengiriman) 

26 Kesesuaian kurir yang mengirim barang terhadap pelanggan (nama dan jenis 

pengiriman) 

27 Terdapat nomer resi yang memudahkan untuk keluhan pelanggan (pelacakan 

barang) 

28 Kantor pos menyediakan layanan jasa keuangan (pospay,penyaluran 

dana,kemitraan bank,asuransi) 

29 Barang yang dikirim/diterima tidak mengalami kerusakan,hilang maupun cacat 

kemasan 

Responsiveness (daya tanggap) 

30 Kemampuan dan kemauan kantor pos untuk membantu keluhan dan pengiriman  

31 System pembayaran yang mudah (ditunjang dengan mengunakan kartu debit) 

32 karyawan memberikan pelayanan total sesuai dengan informasi yang dibutuhkan 

pelanggan 

33 Pengetahuan karyawan mengenai produk layanan pengiriman  

34 Daya tanggap yang cepat oleh petugas terhadap penanganan kesalahan 

pelayanan (pengirim barang dan penerima barang) 



 

24 
 

35 Petugas memberikan informasi berlanjut pada pelanggan yang mengalami 

pengiriman/penerima bermasalah (via telfon,sms,whatsapp) 

36 Karyawan selalu mengawali dan mengakhiri kata kata yang sopan (selamat 

pagi,terimakasih,mohon maaf) 

Assurance (jaminan) 

37 Pelanggan merasa aman saat dilayani oleh karyawan  

38 Keterampilan karyawan dalam bekerja tanpa ada kesalahan yang dapat 

merugikan pelanggan  

39 Harga yang diberikan sesuai dengan ukuran pengiriman (jarak,bobot 

barang,jenis pengiriman) 

40 Karyawan bersikap jujur agar dapat dipercaya oleh pelanggan  

41 Kantor pos menjamin ganti rugi sesuai dengan harga barang pada jenis 

pengiriman apapun yang hilang 

Emphaty (empati)  

42 Karyawan bersungguh-sungguh memperhatikan kepentingan setiap pelanggan  

43 Kemampuan karyawan berkomunikasi dengan baik terhadap pelanggan  

44 Kantor pos memberikan pelayanan personal/khusus kepada setiap pelanggan 

yang berkebutuhan 

 

3. Penyusunan Kuisioner 

Identifikasi atribut kuesioner ini didasarkan pada wawancara dan 

kuesioner terbuka dengan responden yang telah menggunakan layanan kantor 

pos. Atribut ini nantinya akan menjadi pertanyaan dalam kuesioner. Ada 44 

atribut yang akan dianalisis pada tahap selanjutnya 

a. Kuisioner Metode Service Quality 

Pada penyusunan kuisioner metode service quality ini berisi pertanyaan 

mengenai layanan yang diharapkan dan perepsi pengguna kantor pos 

tersebut. Berikut ini ialah skala penilaiannya : 
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Tabel 3.2 Skala Penilaian Metode Service Quality 

Kinerja  Harapan  

1 Sangat tidak puas 1 Sangat tidak puas 

2 Tidak puas 2 Tidak puas 

3 Cukup puas 3 Cukup puas 

4 Puas 4 Puas 

5 Sangat puas 5 Sangat puas 

 

b. Kuisioner Kano Model 

Pada kuisioner kano ini berisi pertanyaan yang bersifat functional dan 

disfunctional. Atribut yang bersifat fungsional merupakan atribut positif. 

Atribut  yang bersifat  disfunctional  merupakan kebalikan dari fungctional 

(negatif). Atribut yang digunakan sama dengan atribut yang digunakan pada 

kuisioner metode service quality.  

c. Penentuan sampel  

Untuk menentukan banyaknya sampel yang dibutuhkan dapat 

menggunakan persamaan bernouli adalah yaitu (Prastiani 2018) :  

 

 

Keterangan :  

n : Jumlah Sampel  

Z : Nilai Distribusi Normal  

p : Probability populasi yang diambil  

q : probability populasi yang diambil sampel (1-p) 

e : Tingkat Kesalahan yang diinginkan 
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Dari nilai  tingkat kesalahan yang dapat ditentukan sebesar 10% atau tingkat 

kepercayaan sebesar 95% dan pada pembagian kuisioner awal sebanyak 30 

(pilot test), akan tetapi yang kembali pada kuisioner yang disebarkan sebanyak 

28/dapat yang dikatakan valid sehingga dari nilai itu didapatkan nilai p = 

28/30 = 0.93, dan nilai q= 1-p (1-0.93) = 0.07, maka didapatkan nilai :  

p = 93% =0.93 

q = 5% =0.07 

e = 10% =0.1 

(𝑎
2⁄ ) = 0.05

2⁄  =0.025 

Z (𝑎
2⁄ ) = Z(0.025) = 1.96 

Maka hasil perhitungan penentuan sampel yang akan diteliti adalah sebagai 

berikut :  

n = 
(1.96)2(0.93)(0.07)

(0.01)2
 

n =  100 sampel 

Dari hasil perhitungan diatas diketahui sampel yang akan digunakan 

sebanayak  100 sampel/responden yang dibutuhkan. 

4. Menguji Validitas Dan Reliabilitas 

a. Uji validitas berfungsi untuk mengukur ketepatan, kecermatan. Dalam 

melakukan fungsi ukurnya atau dapat dikatakan seberapa valid data 

tersebut, validitas digunakan untuk menguji kuisioner yang telah disebar 

untuk mengetahui valid tidaknya data tersebut  

Tahapan manual dalam validitas adalah sebagai berikut :  

1. Melakukan perhitungan jumlah skor dan factor butir  

2. Menghitung korelasi dengan skor butir dirumuskan dengan nilai X dan 

skor faktor sebagai nila total. Nilai Y rumus korelasi tangkar yang 

digunakan :  
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Keterangan :  

rxy = korelasi momen tangkar  

N = jumlah responden  

∑ X = jumlah X skor (skor butir) 

∑ 𝑋2 = jumlah skor butir kuadrat 

∑ Y  = jumlah Y (skor faktor) 

∑ 𝑌2 =  jumlah skor faktor kuadrat 

∑ 𝑋𝑌 = jumlah perkalian X dan Y  

 

Pada hasil korelasi lalu dilakukan perbandingan terhadap nilai (r). cara 

membandingkan nilai r table yaitu melihat table pada baris N-2 dan taraf 

signifikasi umumnya menggunakan 5%. Butir pernyataan dikatakan valid 

apabila nilai rxy (korelasi) yang dihasilkan lebih besar dari nilai kritik 

pada angka tabel (r). jika nilai korelasi lebih kecil daripada nilai r table 

maka dilakuan perubahan pada data yang didapatkan untuk mendapatkan 

validitas. Akan tetapi pada hasil pernyataan yang tidak valid dapat berarti 

pernyataan tersebut kurang dipahami atau susunan kata yang sulit 

dimengerti oleh responden yang dapat menimbulkan penafsiran yang 

berbeda.  

 

b. Uji reliabilitas digunakan untuk menunjukan konsistensi suatu alat 

pengukur didalam gejala yang sama. Dalam pengujiannya merupakan 

indikator dari suatu variable serta dapat mengetahui keandalan pada 

kuisioner. Pada penelitian ini validitas dan reliabilitas menggunakan 

software SPSS. Kusioner dikatakan valid apabila r hitung > r tabel, 

sedangkan reliabel jika nilai Alpha Cronbach yang didapat > 0.6. 

(Prastiani 2018) untuk mendapatkan reliabilitas secara manual maka 

dilakukan perhitungan untuk mendapatkan korelasi dengan rumusnya 

yaitu:  
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𝜌 =  
6𝐷2

𝑁(𝑁2 − 1)
 

Dari angka korelasi spearman tersebut dapat dicari koefisien reliabilitas 

dengan rumus :  

R = 
2𝜌

1+𝜌
 

Keterangan :  

𝜌 = koefisien korelasi spearman 

R = koefisien reliabilitas  

Dari rumus diatas maka didapatkanlah nilai reliabilitas dengan ukuran 

yang paling baik adalah 1 dan yang paling jelek 0, tapi pada 

kenyataannya nilai 1 sangat sult didapatkan rentang koefisien reliabilitas 

normal biasanya terdapat antara nilai 0,64 sampai 0,90. 

5. Penyebaran kuisioner  

a. Penyebaran Kuisioner Tahap I 

Tahap ini peneliti akan menyebarkan kuisioner Servqual dan Kano kepada 

responden sebanyak 30 responden. Output dari kuisioner dilakukan uji 

Validasi dan Reliabilitas. Apabila ada data atribut yang tidak valid atau 

reliabel maka dihapuskan atribut tersebut.  

b. Penyebaran Kuisioner Tahap II 

Selanjutnya dilakukan penyebaran kuisioner kembali kepada  100 responden 

pada bagian servqual untuk mendapatkan nilai harapan dan kinerja serta pada 

bagian kano digunakan untuk mendapatkan nilai functional dan dysfunctional. 

3.3.3 Tahap Analisa dan Pembahasan   

1. Perhitungan Metode Servqual  

Dalam melakukan perhitungan ini dimaksudkan untuk mencari nilai 

GAP yaitu selisih antara skor persepsi dengan skor harapan pada 

pelanggan dengan rumus sebagai berikut :  

 

 
Skor Servqual = Skor Persepsi – Skor Ekspetasi 
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Gap bernilai nol ( 0 ) atau positif ( + ) berarti menunjukan kualitas 

pelayanan dikatakan baik. Dan jika diperoleh skor gap negative ( - ) 

maka pelayanan yang diberikan tidak memuaskan. Hasil perhitungan 

berfungsi juga mengetahui tingkat kepuasan pelanggan,juga digunakan 

untuk mengetahui proses dari integrasi ke dalam matrik HOQ 

2. Pengklasifikasian Kano Model  

Skor yang di peroleh pada kuisioner kano selanjutnya dikategorikan 

kedalam atribut model kano. Untuk itu dari setiap atribut dihitung 

jumlah setiap kategori kano kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori 

cano.Kategorinya termasuk Questionable, Reverse, Attractive, Idifferent, 

One dimensional dan Must be. Setelah mengetahui kategori -  

kategorinya yaitu menentukan nilai bobot kano ialah Attractive adalah 4, 

One dimensional adalah 2 dan Must be adalah 1. Hasil kategori ini 

digunakan untuk proses integrasi kedalam matriks HOQ 

3. Integrasi Servqual Dan Kano  

Bagian ini merupakan integrasi servqual dengan model kano, pada 

bagian servqual nilai GAP yang didapat dan kategori pada kano, One 

Dimentional, Must Be, dan Attractive dilakukan penggabungan. Yang 

selanjutnya menjadi pertimbangan menjadi customer need awal pada 

tahap awal dengan melakukan penentuan atribut sesuai pada nilai rata-

rata adj importance sehingga dapat diketahui atribut prioritasnya. 

4. Pembuatan matriks House Of Quality (HOQ) 

Selanjutnya dilakukan pembuatan matriks HOQ dengan menggunakan 

data kepentingan konsumen (importance to customer), kinerja terhadap 

kepuasan pelayanan yang ada (satisfaction score) dengan sasaran yang 

akan dicapai (goal), dan rasio perbaikan (improvement ratio).  



 

30 
 

 

Gambar 3.2 House Of Quality Dengan Adanya Korelasi 

a. Customer need  

Bagian ini merupakan hasil dari prioritas utama dengan melihat nilai 

GAP servqual yang bergantung pada hasil nilai adjusted importance, nilai 

GAP tersebut diurutkan dimulai pada atribut yang mendapat nilai –

(negative) terbesar yang akan dimasukkan ke dalam HOQ dan akan 

menjadikan perhatian utama terhadap perbaikan usulan/respon teknis. 

b. Planning matrix 

Selanjutnya bagian ini data yang dibutuhkan yaitu : 

- Adjusted importance yaitu nlai kepentingan yang didapat pada 

pengolahan data dengan melihat nilai GAP masing-masing atribut 

dikalikan dengan bobot kategori kano dan nilai harapan 

- Membuat nilai presentase nilai adjusted importance dan rangking, 

tujuannya untuk memudahkan mengetahui prioritas utama dan 

merupakan rata-rata dari presentase adjusted importance yang 

dijadikan acuan dalam matriks HOQ 

- Menentukan atribut prioritas dilakukan dalam matriks HOQ 

berdasarkan pada pertimbangan nilai presentase adjusted importance 

melebihi rata-rata seluruh atribut. 
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c. Technical response 

Bagian ini secara teknis dilakukan dengan cara diskusi dengan pihak 

perusahaan kantor pos. penentuan ini dilakukan terkait dengan keinginan 

dari pelanggan dan bagaimana solusi dari perusahaan dapat memberikan 

pemenuhan kebutuhan pelanggan yang diinginkan 

d. Relationship matrix 

Bagian matriks ini bertujuan memperlihatkan kekuatan hubungan antara 

keduanya (atribut prioritas-respon teknis)sehingga nantinya hubungan ini 

ditunjukan dengan symbol yang terdapat pada tabel 2.2 

e. Technical correlation 

Matriks korelasi pada bagian ini meunjukan hubungan antar respon teknis 

satu dengan respon teknis yang lain. Terdapat symbol untuk respon teknis 

tersebut dapat dilihat pada tabel 2.3 

f. Technical matrix 

Pada bagian ini dapat dikatakan sebagai landasan dimana menghitung 

bobot dari matriks what’s dan how. 

- Nilai Technical Matrix = Adjusted Importance X nilai hubungan X 

raw weight 

- Presentase didapatkan dari nilai Technical Matrix dimana total 

keseluruhannya akan dibagi per baian yang berhubungan 

5. Analisa dan Pembahasan 

Pada tahap ini kualitas pelayanan pada kantor pos cabang pamekasan yang 

masih belum memuaskan akan terlihat dari matriks HOQ (house of quality) 

yang terlihat dalam hasil nilai relasi pada matriks tersebut. Untuk hasil dari 

HOQ sendiri adalah berupa respon teknis yang sudah digabungkan dengan 

customer needs sehingga hasil tersebut dapat menjadi prioritas untuk 

mendapatkan prioritas usulan perbaikan terhadap pelayanan 

3.3.4 Tahap Kesimpulan  

Bagian akhir pada penelitian yaitu usulan perbaikan, kesimpulan dan 

saran, setelah mendapatkan hasil atribut yang mengalami perbaikan. 

Sehingga dari usulan yang diberikan dapat menyelesaikan masalah dan 
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dapat membantu perusahan khusunya kantor pos cabang pamekasan. Maka 

akan membuat kesimpulan dan saran pada kualitas yang diberikan dengan 

tujuan penelitian dan memberikan perubahan kedepannya untuk dapat 

mencapai kualitas yang akan dicapai. 

 

 

 

 

 

 

 


