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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

1.1 Metode Penelitian 

Merupakan suatu patokan dalam penelitian agar proses selama 

melakukan penelitian berjalan dengan lancar, sistematis, terarah, dan 

terstruktur. Pada kali ini, penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif, 

karena penelitian bersifat deskriptif dan menganalisis dengan melihat langsung 

apa yang terjadi di tempat penelitian. Sehingga mendapatkan sampel yang 

ditemui di tempat penelitian yaitu pelanggan penumpang kereta api di Stasiun 

Malang Kota Baru, Klojen, Malang. Pengumpulan data didapat dengan cara 

menyebar kuisioner kepada konsumen. 

1.2 Tahapan Penelitian 

Proses keberlangsungan penelitian dari awal hingga akhir yaitu 

disebut tahapan penelitian yang akan memudahkan untuk dipahami 

bagaimana alurnya. Terdapat 4 alur tahapan yang digunakan, yaitu: 

1. Tahapan pendahuluan, yang meliputi studiilapangan, mengidentifikasi 

masalah, studi literatur, rumusan masalah, dan penentuan tujuan penelitian 

2. Tahapan pengumpulan data, yaitu data primer dan data skunder 

3. Tahap mengolah data, meliputi identifikasi atribut layanan, menentukan 

jumlah sample, menyusun kuisioner, uji validitas dan reabilitas, dan 

penyebaran kuisioner, melakukan perhitungan fuzzy-servqual dan QFD. 

4. Tahap akhir, meliputi analisa pemabahasan, kesimpulan dan saran. 

Keseluruhan dapat diamati pada flochart pada gambar 3.1 dibawah. 
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1.3 Flowchart 

Mulai

Studi Lapangan

Identifikasi Masalah Studi Literatur

Perumusan Masalah

Penentuan Tujuan Penelitian

Pengumpulan Data Primer dan Skunder

Identifikasi Atribut

Penyusunan Kuisioner

Uji Validitas dan reabilitas

Valid dan 

Reliabel

No

Penyebaran Kuisioner

Pengolahan Kuisioner

Integrasi Fuzzy-Servqual

Pengolahan Menggunakan 

QFD

Analisa dan Pembahasan

Kesimpulan dan Saran

Finish

Yes

 

Gambar 3.1 Flowchart Penelitian 
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1.4 Tahapan Pendahuluan 

Berikut adalah penjelasan secara detail dari tahapan penelitian 

1. Studi Lapangan (survei) 

Langkah pertama kali yang harus dilakukan dalam penelitian adalah 

survei lapangan, sebagai gambaran awal peneliti untuk mendapatkan 

informasi. Seperti apa saja permasalahan yang ada di lapangan, dapat 

ditanyakan langsung secara singkat kepada petugas atau kepada para 

pelanggan kereta api. 

2. Studi Literatur 

Referensi merupakan hal yang sangat penting dari sebuah penelitian. 

Baik berupa jurnal, skripsi, atau buku yang menyangkut tentang penerapan 

metode fuzzy-servqual dan QFD pada kualitas layanan. Studi literatur dapat 

membantu menyesuaikan metode yang tepat supaya tujuan dari penelitian 

tercapai. 

3. IdentifikasinMasalah 

Pada tahap ini dilakukan identifikasi masalah berdasarkan pada survei 

awal. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui masalah umum yang menjadi 

keluhan para pengguna stasiun kereta api kota baru, sehingga memudahkan 

peneliti menemukan solusi yang tepat dengan metode yang telah 

digunakan. 

4. Rumusan masalah 

Rumusan masalah adalah tahapan setelah identifikasi masalah. Setelah 

identifikasi masalah, dapat dirumuskan suatu masalah yang telah ditinjau 

dari kondisi nyata pada stasiun.  

5. Penentuan Tujuan Penelitian 

Tujuan dari suatu penelitian yaitu membantu penelitian lebih terstruktur 

dan efektif. Tujuan dari diadakannya penelitian ini ada 3 yaitu : untuk 

mengetahui tingkat kepuasan pelanggan, menganalisa atribut yang 

mendapatkan prioritas, dan memberikan usulan perbaikan terhadap 

kualitas layanan stasiun. 
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1.5 Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahap pengumpulan data ini berisi tentang pengumpulan berbagai 

jenis informasi dan data yang didapat yang terkait dengan kualitas layanan. 

Jenis data yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan 

skunder. 

1.5.1 Data Primer 

Data primer merupakan data yang berasal dari hasil wawancara 

langsung dari pihak stasiun kereta api atau pengumpulan data dari kuisioner 

yang disebarkan kepada responden yang ada di stasiun. Kuisioner 

merpuakan suatu alat ukur untuk riset penelitian yang terdiri dari pertanyaan 

tertulis, yang bertujuan untuk mendapatkan respon dari beberapa orang yang 

mendapatkan kuisioner melalui wawancara pribadi. 

Beberapa hasil wawancara dengan salah satu pihak stasiun yaitu 

mengenai jumlah penumpang per hari, sistem tiketing, ruang tunggu, lajur 

kereta, dan beberapa pertanyaan lain. Hasil yang didapat yaitu mengenai 

jumlah penumpang, pada tiap harinya rata-rata penumpang mecapai 5000-

6000 penumpang di hari biasa, apabila Nataru (Natal dan Tahun Baru) 

penumpang bisa mencapai 7000-8000 orang. Pada sistem tiketing, 

penumpang dapat dengan mudah mendapatkan tiket di loket atau aplikasi, 

namun berdasarkan info yang didapat penumpang masih banyak yang masih 

membeli tiket langsung daripada aplikasi, meskipun perlahan mulai 

menggunakan aplikasi. 

Pengambilan data pada data primer dibagi menjadi 3, yaitu: 

1. Observasi 

Observasi merupakan cara mengumpulkan informasi mengenai objek 

yang atau peristiwa yang bersifat kasat mata atau dapat dideteksi dengan 

panca indera. Observasi digunakan untuk mengetahui kondisi yang 

sebenarnya pada lapangan. 

Seperti contoh yaitu saat kita ingin meneliti di suatu tempat, maka kita 

harus survei tempat tersebut agar dapat mengetahui kondisi lapangan yang 
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sebenarnya. Saat mengamati tempat tersebut maka kita secara tidak langsung 

mendapatkan informasi oleh apa yang kita amati saat itu. 

2. Wawancara 

Tujuan wawancara yaitu untuk mendapatkan beberapa data penunjang 

beberapa jenis atribut sebagai pengisian kuisioner. Wawancara dibedakan 

menjadi 2 yaitu wawancara insidental dan terencana. Wawancara yang 

diterapkan pada penelitian ini yaitu wawancara insidental, karena sebelumnya 

tidak direncanakan dengan nara sumber, dan peneliti juga memilih acak nara 

sumber yang akan diwawancara. Sebelum melakukan wawancara, pastikan 

nara sumber adalah orang yang memadai tentang beberapa informasi yang 

dibutuhkan. Untuk keperluan membantu proses wawancara, alangkah baiknya 

pewawancara melengkapi dirinya dengan menggunakan catatan atau alat 

perekam suara, sehingga memudahkan pewawancara mengingat informasi 

yang didapat dari nara sumber, selanjutnya dapat diolah dan dikemas dalam 

bentuk sajian informasi yang siap dipublikasi. Wawancara dilakukan kepada 

beberapa pegawai stasiun, dan para pelanggan kereta api.  

3. Kuisioner 

Kuisioner merupakan daftar pertanyaan tertulis yang membutuhkan 

tanggapan baik sikap kesesuaian maupun tidak kesesuaian dari nara sumber. 

Pertanyaan dalam angket yaiu sesuai dengan indikator yang diturunkan dalam 

setiap variabel. Kuisioner dijadikan untuk pokok penelitian serta bukti 

penelitian untuk meningkatkan dan mengusulan perbaikan layanan pada 

stasiun. Keluhan serta harapan para pelanggan dapat diutarakan dalam 

kuisoner ini, sehingga peneliti dapat menemukan solusi untuk pihak stasiun 

agar ditingkatkan pelayanannya. Untuk draft kuisioner dapat dilihat pada 

lampiran. 

1.5.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang telah ada. 

Data sekunder digunakan untuk menunjang dalam pengerjaan penelitian ini 
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adalah profil stasiun, lokasi stasiun, dan jumlah pelanggan dalam periode 

tertentu, serta jenis-jenis apa saja kereta api yang ada di Stasiun Kota Baru 

Malang. 

Data singkat yang didapat yaitu Stasiun Malang Kota Baru terletak di 

Jalan Trunojoyo, Kiduldalem, Klojen, Malang. Stasiun ini memiliki 9 jalur 

kereta api dengan 3 jalur sebagai sepur lurus dan hanya ada 1-5 jalur yang 

dioperasikan setiap harinya untuk naik turun penumpang. Terdapat beberapa 

jenis kereta api yang dioperasikan di stasiun kota baru yaitu Bima, Gajayana, 

Mutiara Selatan, Malabar, Jayabaya, Malioboro Ekspres, Majapahit, 

Songgoriti, Matarmaja, Tawang Alun, Penataran, dan Tumapel. 

1.6 Tahap Pengolahan Data 

Tahap ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan dan 

beberapa jenis atribut yang menjadi prioritas utama atau yang bernilai negatif 

dari keseluruhan atribut pada kuisioner yang telah disebar. Tahap pengolahan 

terdiri dari berikut : 

1.6.1 Identifikasi Atribut Kuisioner 

Untuk mengetahui atribut apa saja yang dijadikan pertimbangan oleh 

pelanggan, maka dilakukannya identifikasi atribut ini. Mengumpulkan suara 

pelanggan dilakukan dengan mewawancara pengelola stasiun dan pelanggan 

kereta api. Wawancara dilakukan guna mencari tahu atribut apa saja yang 

diinginkan oleh pelanggan stasiun sehingga para pelanggan  merasa puas saat 

menikmati fasilitas stasiun tersebut. Hasil dari wawancara berupa voice of 

customers yang akan digunakan dalam penyusunan kuisoner. 

1.6.2 Penyusunan Kuisioner 

Kuisioner pada penelitian digunakan sebagai media memberikan 

jawaban atau penilaian yang sudah diberikan oleh peneliti kepada responden 

sebagai bentuk tolak ukur pelayanan yang diberikan oleh Stasiun Kota Baru 

Malang. Penyusunan kuisioner dilihat berdasarkan sudut pandang konsumen 

sebagai pelangan, dan dari sudut pandang pihak petugas stasiun sebagai pihak 
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yang memiliki standar pelayanan. Parameter ini diketahui dari hasil survei dan 

wawancara dengan pelanggan dan petugas/karyawan sebelum kuisioner 

dirancang. Hasil wawancara dari 20 responden (pelanggan dan petugas) 

Tipe dari kuisioner ini yaitu tertutup, dimana responden menerima 

pertanyaan dan jawaban yang disediakan oleh peneliti. Kuisioner terdiri dari 

pertanyaan dengan menggunakan skala likert 1-5. Dalam pemilihan 

kepentingan dan kinerja yang sesuai dengan apa yang dirasakan oleh pelanggan. 

Berikut isi skala penilaian kuisioner: 

1. Kuisioner Fuzzy-Servqual 

Kuisioner fuzzy-servqual berisi pertanyaan tentang pelayanan yang 

diterima pelanggan, yaitu ekspektasi dan harapan. Skala yang 

digunakan yaitu 1-5. Berikut adalah table skala penilaian servqual : 

Tabel 3.1 Skala Penilaian 

Harapan Pelanggan Kinerja Stasiun 

Sangat Tidak 

Mengharapkan 
Sangat Tidak Puas 

Kurang 

Mengharapkan 
Kurang Puas 

Cukup Mengharapkan Cukup Puas 

Mengharapkan Puas 

Sangat Mengharapkan Sangat Puas 

1.6.3 Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah suatu bagian dari populasi yang dipilih dengan prosedur 

tertentu, sehingga dapat mewakili populasinya, sedangka banyak anggota suatu 

sampel disebut ukuran sampel (Sugiarto, 2001). Sampel yang dipilih harus 

mewakili atau representatif untuk populasinya, agar kesimpulan statistik 

mengandung kebenaran. Teknik sampel yang digunakan didalam penelitian ini 

yaitu Simple Random Sampling atau sampel sederhana. Dasar pokok dari teknik 

sampling tersebut adalah dikatakan simpel karena cara penentuan anggota 
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sampel yaitu dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 

populasi itu. (Sugiyono, 2007) 

• Ukuran Sampel 

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang dipilih oleh peneliti. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa populasi 

yang ada besar jumlahnya. Sehingga, kurang memungkinkan meneliti seluruh 

populasi yang ada, sehingga diwakilkan sampel sebagai perwakilan dari suatu 

populasi.  

Berikut adalah rumus menentukan jumlah sampel dengan Bernoulli 

(Sedarmayanti, 2002) dalam (Lambris, 2015): 

N ≥ 
(𝑍𝑎

2⁄ )
2

𝑥 𝑃 𝑥 𝑞

𝑒2     …………………….…(8) 

 Keterangan : 

N = Jumlah kuisioner minimum 

α  = tingkat keyakinan 

Z(α/2) = nilai distribusi normal  

e = tingkattkesalahan  

p = proporsi jumlah kuisionerryang dianggap benar 

q = 1-P, proporsi jumlahhkuisioner yang dianggap salah 

 

Pada persamaan yang digunakan diperoleh nilai untukip = 97% maka 

proporsi yang tidak bisa diolah yaitu q sebesar = 3%, untuk nilai distribusi 

normal adalah Zα/2 = 1,96 dan tingkattkesalahan merupakann5%. Berikut 

penyelesaiannya : 

Α = 97% 

Z (α/2) = 1,96 

e  = 5% 

p  = 0,95  

q  = 0,05 
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N ≥  
(1,96) ².(0,97)(0,03)

0,05²
 

N ≥ 42,65 responden atau N ≥ 43 responden 

1.6.4 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Pada tahap ini, uji validitas dan reliabilitas digunakan untuk mengetahui 

apakah kuisioner sudah valid dan reliabel atau belum, sebelum dilakukannya 

pengolahan data dengan menggunakan software SPSS. Suatu instrrumen 

dikatakan reliabel jika jika instrument tersebut dapat dipercaya agar dapat 

digunakan mengumpulkan data karena instrument itu sudah cukup baik. Hasil 

dari uji reliabilitas dikatakan reliabel apabila nilai koefisien alpha yang 

diperoleh lebih besar dari R tabel yang memiliki nilai signifikansi 5%. Hasil 

perhitungan menunjukkan bahwa semua instrument pada penelitian ini 

dinyatakan real. Reabilitas dihitung dengan rumus Alpha Cronbach dengan 

syarattminimum untuk dianggap reliabel adalah > 0,7.  

1.6.5 Penyebaran Kuisioner 

- Penyebaran Kuisioner Tahap 1 

Pada tahap 1 peneliti menyebar sebanyak 34 responden, sesuai jumlah 

standar minimum penelitian yaitu sebanyak 30 responden, disebarkan 

sebanyak 34 responden untuk mengantisipasi kesalahan dan hasil responden 

tersebut digunakan sebagai pengujian validitas dan reabilitas kuisioner. 

selanjutnya dari hasil tersebut akan dilakukan uji validitas dan uji reabilitas 

untuk diuji layak atau tidak. Setelah dari uji tersebut jika terdapat atribut 

yang tidak valid atau variabel maka akan dihapus atributttersebut. 

- PenyebarannKuisioner Tahap 2 

Pada tahap 2, penyebaran kuisioner sesuai dengan jumlah yang 

ditentukan sebelumnya yaitu sesuai dengan rumus Bernaulli. Yaitu 

dihasilkan sebnayak 43, dan digenapkan menjadi 60 responden untuk 

meminimalisir kesalahan pada penelitian. 

1.7 Pengolahan Data Menggunakan Fuzzy-Servqual  
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Perhitungan nilai Servqual yaitu untuk mencari kesenjangan (gap) antar 

persepsi pelanggan terhadap pelayanan yang ada dengan skor harapan 

pelanggan. Untuk memperoleh nilai gap dapat diperoleh dari rumus persamaan 

(1). Setelah menghitung nilai gap maka akan diketahui skor dari masing-masing 

atribut. Apabila skor yang didapat negatif, maka kualitas pelayanan dari Stasiun 

Malang kurang baik, atau pelanggan tidak merasa puas dan tidak sesuai dengan 

harapannya. Maka dari itu, nilai gap ini digunakan untuk mengetahui tingkat 

kepuasan pelanggan.   

Sedangkan untuk menghilangkan kesubyektifan respoden, maka data 

kuisioner akan diolah menggunakan metode fuzzy. Pada tahap awal yaitu 

dilakukannya integrasi servqual dan fuzzy. Pengintegrasian fuzzy-servqual yang 

dilakukan meliputi pembentukan membership function dengan triangular fuzzy 

number (TFN) untuk mengukur persepsi dan ekspektasi pelanggan, 

perhitungan nilai kesenjangan kualitas layanan, perhitungan bobot, perhitungan 

nilai servqual terbobot dan penilaian tingkat kepentingan suatu kriteria. Tahap 

selanjutnya yaitu dilakukannya fuzzyfikasi berikutnya pembentukan triangular 

fuzzy number nilai persepsi dan ekspektasi pelanggan. Tahap ketiga adalah 

melakukan defuzzyfikasi untuk mendapatkan suatu nilai tunggal yang 

presentatif. 

1.8 PembuatannQFD (Quality Function Deployment) 

A. Customer Needs 

Customer need didapat menggunakan pengolahan data dari fuzzy-servqual 

yaitu atribut yang memiliki hasil gap negatif yang artinya pelayanannya masih 

kurang bagi para pelanggan dan perlu ditingkatkan pelayanannya. 

B. Planning Matrix 

Berisi terdiri dari 3 informasi yaitu, bobot kepentingan kebutuhan para 

konsumen, tingkat kepuasan pelanggan terhadap suatu produk atau jasa, tingkat 

kepuasan pelanggan terhadap suatu produk atau jasa sejenis dari perusahaan 

pesaing lainnya. Tujuan utama dari planning matrix adalah mengetahui 

seberapa baik suatu perusahaan dari kompetitor lainnya. 
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- Importance to Customer (Tingkat Kepentingan Konsumen) 

Pada fase ini tetap memperhatikan aspek lingkungan/keamanan bagi 

konsumen. Maka dari itu lebih dulu dilakukan perhitungan frekuensi  pada 

masing-masing elemen berdasarkan tingkat kepentingan masing-masing. 

Perhitungan tingkat kepentingan menggunakan modus, yaitu dengan 

memperhatikan nilai yang sering muncul. 

- Current Satisfication Performance (Tingkat Kepuasan Konsumen) 

Pada tahap ini merupakan penilaianntingkat kepuasan dari rencana 

pengembangan stasiun yang ada. Nilainya diperoleh pada saat penyebaran 

kuisioner penelitian. Perhitungan CSI dapat dilihat pada persamaan 11. 

- Nilai Goal 

Dalam menentukan goal skala penilaian mengacu pada nilai Importance to 

Customer. Skala penilaian dapat dilihat pada table 2.2 

- Improvement Ratio 

ImprovementtRatio digunakan sebagai penunjuk besarnyaaperubahan atau 

perbaikan mana yang harus dilakukan. Rumus IR dapat dilihat pada 

persamaan 12. Skala penilaian IR dapat dilihat pada table 2.3 

- Sales Point 

Sales Point merupakan besarnya nilai jual suatu konsumsi pelanggan pada 

rencana pengembangan pelayanan stasiun yang dibutuhkan dalam 

peningkatan kualitas pelayanan. Nilai ini diperoleh dari hasil diskusi 

dengan petugas stasiun. Arti nilai sales point dapat dilihat pada table 2.3  

- Raw Weight and Normalized Raw Weight 

Digunakan sebagai penunjuk besarnya perbaikan dari suatu kriteria 

customer need. Penentuan nilai Raw Weight and Normalized Raw Weight 

dapat dilihat pada persamaan 13  

C. Technical Response 

Untuk menentukan responnteknis yaitu dengan cara berdiskusi dengan 

pihak manajemen stasiun. Respon teknis digunakan untuk mengetahui sikap 

atau respon yang akan dilakukan oleh manajemen stasiun mengenai keinginan 
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dan harapan konsumen dan bagaimana dapat memberikan solusi sebagai upaya 

memberikan pelayanan yang diingikan oleh konsumen. 

D. Relationship Matrix 

Berisi penilaian manajemen mengenai kekuatan hubungan antara 

elemen-elemen yang terdapat pada bagian respon teknis (matriks C) terhadap 

keinginan pelanggan (matrik A) yang dipengaruhinya. Kekuatan hubungan 

dinyatakan dengan simbol relationship matrix pada table 2.4 

E. Technical Corelation 

Teknik korelasi menunjukkan hubungan antara respon teknis yang satu 

dengan yang lain yang terdapat pada matriks C. hubungan kedua persyaratan 

teknis tersebut ditunjukkan menggunakan simbol technical correlation pada table 

2.5 

F. Technical Matrix 

Matriks teknis digambarkan dengan HOQ sebagai dasar. Dalam matriks 

teknissini menhgitung bobot matriks what juga how. 

a. Nilai Matriks teknis = tingkat kepentingan X nilai hubungan 

b. Presentase dari nilai matriks teknis 

1.9 Tahap Akhir 

Pada tahap ini dilakukan analisa dan pembahasan serta usulan 

peningkatan kualitas stasiun yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. 

1.9.1 Analisaadan Pembahasan 

Sesudah pengolahan data selesai, selanjutnya dilakukan analisa dan 

pembahasan dengan data yang sudah diolah. Pembahasan di tahap ini 

diharpakan lebih baik pada hasil yang didapat dengan adanya usulan ini. Seperti 

melakukan analisa tehadap hasil yang diperoleh dari metode fuzzy-servqual. 

Pada tahap ini juga memberikan usulan yang diperoleh dari pengintegrasian ke 

dalam QFD. Hasilnya yaitu berupa prioritassrespon teknis yang telah 

dihubungkan oleh customer needs, sehingga hasil dari itu dapat digunakan 

untuk langkah memberikan usulan peninkatan kualitasSpelayanan. 
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1.9.2 Kesimpulan dan Saran 

Selanjutnya swtelah melakukan analisaadan pembahasan, maka dapat 

disimpulkan yang sesuai dengan tujuan sebelumnya yang ingin dicapai dalam 

penelitian. Setelah kesimpulan, kemudianndiberikan beberapa saran yang 

bermanfaat bagi perusahaan. 

 


