
 
 

20 
 

 

 

BAB III 

 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Dalam Bab Metodologi Penelitian ini terdiri dari lokasi penelitian. Objek Penelitian, 

Pengumpulan data, pengolahan dan Analisis data. Proses pengolahan data, analisis hasil, 

kesimpulan dan saran. Dan diagram alir penelitian. Detail mengenai bab metodologi 

penelitian akan dijelaskan sebagai berikut. 

3.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di LYNN Hotel Yogyakarta yang berlokasi di Jalan Jogokaryan No. 

82, Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Objek penelitian ini adalah 

salah satu usaha dibidang jasa yaitu hotel. LYNN Hotel adalah hotel yang cukup terkenal di 

kota Yogyakarta. 

 3.2 Alat Bantu Penelitian 

Pada penelitian ini diperlukan alat bantu untuk melakukan uji kecukupan data, uji validasi 

dan uji reliabilitas dari data yang telah diperoleh sebelumnya yaitu dengan menggunakan 

software Microsoft Office Excel dan SPSS. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Pengumpulan data 

Pengumpulan data adalah suatu metode yang dilakukan dalam suatu proses penelitian guna 

mendapatkan informasi yang akurat, peneliti membutuhkan data primer dan sekunder. 

Metode yang digunakan yaitu: 

1. Studi Pustaka 

Merupakan suatu metode pengumpulan data yang berdasarkan dari referensi-referensi buku, 

jurnal, yang berkaitan dengan masalah pada penelitian.  
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2. Studi Lapangan 

Studi lapangan merupakan suatu metode pengumpulan data yang diperoleh secara langsung 

di lokasi yang digunakan untuk penelitian dengan pengamatan yang dilakukan dan 

pengambilan data secara langsung berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Metode 

tersebut dilakukan dengan cara berikut: 

a. Observasi 

Suatu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis terhadap objek yang akan diteliti. Observasi di lakukan di 

LYNN Hotel Yogyakarta. dengan mengambil data yang diperlukan seperti data 

keuangan untuk mengukur kinerja melalui pendekatan perspektif finansial, data 

rancangan bisnis kedepan dari manajer atau karyawan. Untuk mengukur kinerja 

melalui pendekatan perspektif proses bisnis internal, serta data organisasi, informasi 

terkait untuk mengukur kinerja melalui pendekatan perspektif pertumbuhan dan 

pembelajaran. 

 

a. Wawancara (interview) 

data yang diperoleh secara langsung dengan mengajukan pertanyaanterhadap pihak-

pihak terkait di perusahaan mengenai permasalahan pada penelitian.penyebaran 

kuesioner yang bersifat tertutup karena jawaban telah ditentukan terlebih dahulu dan 

responden hanya memilih dari jawaban tersebut.  

 

b. Kuesioner 

Penyebaran kuesioner dilakukan secara tertutup dimana responden hanya memilih 

jawaban yang sudah ditentukan, tidak bisa memilih jawaban lainnya. Peneliti akan 

menyebarkan kuesioner kepada konsumen yang telah menggunakan jasa pengiriman 

barang tersebut untuk mengetahui kinerja serta kepuasan konsumen pada saat 

menggunakan jasa di LYNN Hotel Yogyakarta, data yang didapatkan dari hasil 

penyebaran kuesioner ini akan digunakan pada perspektif pertumbuhan dan 

pembelajaran. 

 

c. Data perusahaan 

Data perusahaan meliputi sejarah berdirinya perusahaan, visi dan misi perusahaan, 

data umum perusahaan, dan data keuangan perusahaan serta informasi lainnya. 
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d. Mendokumentasikan data yang dibutuhkan dengan cara mencatat data yang ada pada 

perusahaan agar data yang disimpan menjadi lebih akurat. 

 

3.3.2 Data yang Dibutuhkan 

a. Data Primer 

Data primer adalah suatu data yang dimana proses pengumpulan data langsung 

dikumpulkan oleh peneliti dan bukan dikumpulkan oleh orang lain. Yang dimana data 

ini belum pernah dikumpulkan sebelumnya, seperti : 

1. Data atribut kualitas pelayanan kepada konsumen.  

2. Data persepsi dan ekspektasi yang didapatkan konsumen terhadap pelayanan yang 

didapatkan.  

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung  atau melalui 

media perantara (literature referensi buku-buku, jurnal) yang telah  dipublikasikan. 

Data sekunder pada penelitian ini berasal dari beberapa sumber buku serta jurnal yang 

berkaitan dengan metode penelitian tentang servqual dan Importance Perfomance 

Analysis. 

3.4 Teknik Pengambilan Sample 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan accidential sampling yaitu 

teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang secara kebetulan 

bertemu dengan peneliti, sehingga dapat dogunakan sebagai sampel, bila dipandang orang 

yang ditemui cocok sebagai sumber data (Akdon & Ridwan, 2007). 

3.5 Penentuan Jumlah Sample  

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi dimana 

pengambilan dilakukan harus respresentatif (Sugiyono, 2001). Maksudnya jumlah sampel 

yang ditentukan harus dapat mewakili populasi yang ada. Penentuan jumlah sampel pada 

penelitian ini sangat ditentukan karena peneliti tidak dapat menjadikan semua konsumen 

sebagai responden. Hal ini karena keterbatasan biaya, waktu, pikiran, tenaga dan fasilitas. 

Oleh karena itu, penelitian dapat menentukan jumlah sampel menggunakan statistik sebagai 

alat bantu yang ekonomik. Untuk menentukan besar jumlah populasi yang tidak diketahui 

digunakan rumus (Sudjana, 1992) : 
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n = 

  

 
     –    

  
 ...............................................................................................................(2.9) 

n = 

  

 
     –    

  
  

               

      
            

Besarnya  (  –   ) diganti dengan angka maksimumnya, yaitu 0,25 karena p tidak 

diketahui. Besarnya standard error yang digunakan adalah 10% dan tingkat kepercayaan 

90% ( Zα/2 = 1,64). 

Keterangan : 

n  = besarnya sampel yang diperlukan 

p  = proporsi yang diduga 

Zα/2  = nilai z (tabel normal) yang berhubungan dengan tingkat kepercayaan 

E  = kesalahan maksimum yang dapat diterima 

3.6 Pengolahan Data 

3.6.1 Uji Validitas 

Uji validitas berfungsi dalam melakukan pengukuran kevalidan data. Semakin tinggi 

validitas, maka nilai kesalahan semakin kecil. Semakin mendekati angka 1 semakin baik 

(Azwar, 2000). Dengan  tingkat signifikansi adalah 5%, derajat kebebasan (df)= n-2 maka 

nilai rtabel dapat dilihat pada tabel r. rhitung dapat dihitung menggunakan software SPSS versi 

22. Perhitungan produk momen adalah: 

 

rxy = 
  ∑     ∑ ∑  

√  ∑    ∑        ∑    ∑     
 …………………………………………..(3.0) 

Sumber: Azwar, 2000 

 

Keterangan: 

r = koefisien korelasi (rhitung) 

X = Hasil skor item 

Y = Hasil skor total 

n = jumlah sampel 

Bila rhitung > rtabel, maka butir pertanyaan kuesioner valid. 

Bila rhitung < rtabel, maka butir pertanyaan kuesioner tidak valid. 
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3.6.2 Uji Reliabilitas 

Pengukuran kestabilan jawaban responden adalah menggunakan uji reliabilitas. Semakin 

tinggi reliabilitas alat pengukur, maka semakin stabil pula pengukur tersebut. Pengukuran 

reliabilitas menggunakan perhitungan koefisien Cronbach;s Alpha (Ghozali, 2011). 

 

    =  
 

   
   

∑  
 

   
 ………………………………….………………………(3.1) 

Sumber: Ghozali, 2011 

 

Keterangan: 

    = reliabilitas instrumen 

k = banyak item pertanyaan 

∑  
 

 = jumlah variansi 

  
  = variansi total 

Jika koefisien α < 0,6, maka butir pertanyaan dinyatakan tidak reliabel. 

Jika koefisien α > 0,6, maka butir pertanyaan dinyatakan reliabel. 

 

3.6.3 Service Quality (Servqual) 

Untuk menganalisis kualitas jasa dapat dilakukan dengan mengkuantifikasi dimensi kualitas 

dengan menggunakan skala Likert pada kuesioner yang disebarkan kepada responden. 

(Zeithaml, 1988) mengukur kualitas jasa dengan mengetahui perbedaan/gap antara harapan 

dengan persepsi pelanggan. Hal ini sesuai dengan definisi kualitas pelayanan, yaitu derajat 

perbedaan antara harapan pelanggan dengan persepsi pelanggan terhadap kinerja jasa yang 

diterimanya.  

 Dari uraian tersebut, peneliti mengemukakan hipotesis, bahwa terdapat hubungan 

positif antara gap (selisih antara kinerja kualitas jasa yang dipersepsikan dengan kualitas jasa 

yang diharapkan oleh mahasiswa) kualitas jasa, dengan kepuasan pelanggan. Secara 

terperinci, beberapa hipotesis yang dapat dikemukakan adalah: 

H1  : Apabila gap reliability semakin tinggi, maka kepuasan pelanggan akan  meningkat. 

H2 : Apabila gap responsiveness semakin tinggi, maka kepuasan pelanggan akan meningkat.  

H3 : Apabila gap assurance semakin tinggi, maka kepuasan pelanggan akan meningkat. 

H4 : Apabila gap emphaty semakin tinggi, maka kepuasan pelanggan akan meningkat.  

H5 : Apabila gap tangible semakin tinggi, maka kepuasan pelanggan akan meningkat.  
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 Model Service Quality didasarkan pada asumsi bahwa konsumen membandingkan 

kinerja jasa pada atribut-atribut relevan dengan standart ideal/sempurna untuk masing- 

masing atribut jasa. Penilaian kualitas jasa menggunakan model Servqual mencakup 

perhitungan perbedaan diantara nilai yang diberikan pada pelanggan untuk setiap pasang 

pertanyaan berkaitan dengan harapan dan persepsi.   

 Skor service quality untuk setiap pasang pertanyaan bagi masing-masing pelanggan 

dapat dihitung berdasarkan rumus berikut ( Tjiptono, 2005) :    

 

Skor Servqual = Skor Persepsi – Skor Harapan .......................................................... (3.2) 

 

Pengukuran hasil survei dapat dilakukan dengan membandingkan anatara rata-rata harapan 

dengan persepsi dan tiap butir instrumen. Dengan demikian akan didapatkan 

Gap/kesenjangan, yaitu selisih kenyataan dan harapan. Hasil > - 1 (ex: -0, 40) berarti baik; 

dan hasil <-1 (ex: -1, 20) berarti kurang baik. Pada prinsipnya data yang diperoleh melalui 

instrumen Servqual dapat dipergunakan untuk menghitung skor gap kualitas jasa pada level 

secara rinci:  

a. item-by-item analisys, contoh  P1 – H1, P2 – H2, dst.  

b. Dimensi-by-dimensionalisys, contoh (P1+P2+P3+P4/4) – (H1+H2+H3+H4/4) dimana P1 

sampai P4 dan H1 sampai H4 mencerminkan 4 pernyataan persepsi dan harapan berkaitan 

dengan dimensi tertentu.  

c. Perhitungan ukuran tunggal kualitas jasa / Gap Servqual yaitu (P1+P2+P3…..+P22/22) – ( 

H1+H2+H3+…..+H22/22)  

d. Untuk menganalisis kualitas akan jasa pelayanan yang telah diberikan, maka digunakan 

rumus (Bester field dalam Teguh, 2005) 

Kualitas (Q) ? 
            

           
 

Jika kualitas (Q) = 1, maka kualitas pelayanan dikatakan baik.   

   

3.6.4 Model Service Quality (SERVQUAL)   

(Lovelock dan Wright, 2005), ada sepuluh kriteria umum atau standar yang menentukan 

kualitas suatu jasa yaitu: keandalan (reliability), ketanggapan (responsiveness), kemampuan 

(competence), mudah diperoleh (access), keramahan (courtessy), komunikasi 

(communication), (credibility) dapat dipercaya, (security) keamanan, (understanding) 
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memahami pelanggan dan bukti nyata yang kasat mata (tangibles). Kesepuluh dimensi 

tersebut dapat disederhanakan menjadi 5 dimensi berikut. 

1. Tangibles (bukti fisik) 

Yaitu bukti fisik dan menjadi bukti awal yang bisa ditunjukan oleh perusahaan 

penyedia layanan seperti interior gedung, fasilitas fisik pendukung, perlengkapan dan 

penampilan karyawan. 

 

2. Reliability (kehandalan) 

Yaitu kemampuan penyedia layanan memeberikan layanan secara akurat dan 

terpercaya kepada pelanggan. Harus sesuai degan harapan pelanggan berarti kinerja 

yang tepat waktu, pelayanan tanpa kesalahan, sikap simpatik dan dengan akurasi 

tinggi. Dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memberikan layanan yang 

dijanjikan secara akurat, tepat waktu, dan dapat dipercaya. 

 

3. Responsiveness (daya tanggap) 

Yaitu suatu kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan secara cepat 

(responsive) dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas. 

Mengabaikan konsumen tanpa alasan yang jelas menyebabkan persepsi yang negatif 

dalam kualitas pelayanan. 

 

4. Assurance (jaminan) 

Yaitu kemampuan memiliki pengetahuan, sopan santun, dan kemampuan para 

karyawan penyedia layanan untuk menumbuhkan rasa percaya kepada pelanggan 

kepada penyedia layanan. Terdiri dari komponen : komunikasi (communication), 

kredibilitas (credibility), keamanan (security), kompetensi (competence), dan sopan 

santun (courtesy). 

 

5. Emphaty (empati) 

Yaitu memberikan perhatian yang tukus dan bersifat individual atau pribadi yang 

diberikan kepada pelanggan dengan upaya memahami keinginan konsumen dimana 

suatu peneydia layanan diharapkan memiliki suatu pengertian dan pengetahuan 

tentang pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan secara spesifik. 
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Diolah dengan menggunakan metode Service Quality dan dengan menggunakan software 

SPSS untuk dapat mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan yang telah diberikan pada 

objek penelitian dan untuk mengetahui ada atau tidak adanya gap (kesenjangan) yang terjadi 

di LYNN Hotel. 

 

3.6.5 Importance Performance Analysis (IPA) 

Setelah pengolahan data menggunakan metode servqual kemudian dilanjutkan dengan 

menggunakan Importance Performance Analysis yang merupakan suatu teknik penerapan 

yang mudah untuk mengukur tiap atribut dari tingkat kepentingan dan kinerja yang berguna 

untuk pengembangan program pemasaran yang efektif. Caranya konsumen diminta untuk 

menjawab tingkat kinerja dari berbagai atribut atau dimensi yang mempengaruhi kepuasan 

pelanggan. Dengan menggunakan rumus (2.6). 

 

3.6.6 Diagram Kartesius 

Selanjutnya tingkat unsur-unsur tersebut akan dijabarkan dan dibagi menjadi empat bagian 

dalam  diagram kartesius seperti gambar 2.1. 

 

3.7 Analisa dan Pembahasan 

Langkah analisis data yang dilakukan yaitu untuk mendapatkan gambaran dengan 

menggunakan diagram kartesius dimana  melihat tingkat kesesuaian antara harapan dan 

persepsi pelanggan. Apabila terdapat atribut yang berada pada kuadran A, maka perusahaan 

harus segera mungkin untuk melakukan perbaikan. Hal ini bertujuan untuk memenuhi 

keinginan pelanggan, sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. 
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3.8 Alur Penelitian 

 

Gambar 3.1 Alur Penelitian 

3.9 Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulannya adalah bahwa dari variabel independent tersebut yaitu service quality 

(reliability, responsiveness, assurance, empathy) dan tangible dan kepuasaan konsumen 

terdapat pengaruh positif maupun negatif terhadap atribut-atribut dari service quality. Dari 

penelitian tersebut apakah memang benar variabel tersebut saling berpengaruh untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan di LYNN Hotel.  


