
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Yogyakarta, yaitu di Apotek Kimia Farma Malioboro yang 

akan dilakukan pada bulan Maret 2019. 

 

3.2 Jenis Data yang Digunakan 

Berdasarkan sumber perolehan data, maka data dalam penelitian ini diklasifikasi 

menjadi: 

a. Data Primer 

Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat 

untuk pertama kalinya. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari lapangan baik 

yang berupa hasil observasi maupun yang berupa hasil wawancara 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media 

perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lainnya, tetapi dapat 

dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu. Data sekunder ini berupa data mengenai 

jumlah pelanggan Apotek Kimia Farma Malioboro. 

 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dibutuhkan 

beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Observasi atau melihat secara langsung Obyek Penelitian 

Observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara 

sistematis,  dengan prosedur yang terstandart.  

 

 



b. Wawancara 

Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam dengan 

menggunakan kisi-kisi pertanyaan. Dalam wawancara, penulis merupakan instrumen 

utamanya karena penulis menyampaikan pertanyaan sesuai dengan kebutuhan dan 

merekam jawaban sebagai data penting. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi yang dimaksud  pada tulisan ini ada dua macam, yakni dokumen cetak 

(hard copy) dan dokumen online atau file (soft copy). Adapun dokumen non cetakan 

adalah dokumen yang diperoleh melalui cara mengunduh (download atau copy) data-

data online dari situs-situs resmi yang terkait. 

b. Kuisioner 

Kuisioner yang telah dibuat dapat dilakukan penyebaran kuisioner kepada pelanggan X 

dengan hal tersebut dapat mengetahui apakah pelayanan yang sudah diberikan sudah 

sesuai dengan harapan pelanggan dan mengetahui apa saja atribut – atribut dapat 

meningkatkan kepuasan pelanggan. 

c. Kajian Literatur 

Kajian literatur dapat diperoleh dari karya ilmiah, jurnal maupun literatur lainnya. 

Sehingga informasi yang diperoleh dari penelitian sebelumnya dapat membantu untuk 

dalam pembuatan metode penelitian maupun permasalahan dalam penelitian ini. 

 

3.4. Teknik dan Penentuan Kecukupan Data 

Sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu harus menentukan jumlah sampel yang 

akan diteliti. Sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteritik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul – betul representatif, hal 

tersebut yang dimaksud dalam representatif yaitu dapat mewakili sampel yang ada. Dalam 

penelitian yang dilakukan, sangat tidak mungkin untuk menjadikan semua populasi sebagai 

responden, maka hal tersebut hanya diambil beberapa sampel dari populasi tersebut. 

Sehingga dalam hal ini untuk menentukan jumlah sampel menggunakan statistik sebagai alat 

bantunya dan juga menggunakan software SPSS  sebagai pengolahan kecukupan data. 
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3.5. Identifikasi dan Definisi Operasional Variabel 

Variabel dalam penelitian ini adalah service quality yang meliputi reliability, 

responsive, assurance, emphathy, dan tangible dan empaty. Parasuraman, dkk., (Tjiptono, 

1997) berpendapat bahwa service quality merupakan interaksi dari semua faktor yang 

menjaga dari proses penciptaan jasa yang disediakan untuk konsumen. Parasuraman, dkk., 

(Tjiptono, 1997) mengungkapkan untuk menilai service quality dapat menggunakan metode 

ServQual dan metode Importance Performance Analysis atau kenyataan yang dirasakan oleh 

konsumen 

 

Tabel 3.1 Variabel Atribut 

No PERTANYAAN 

BUKTI FISIK (TANGIBLES) 

1 Perusahaan memiliki lokasi yang strategis  

2 Perusahaan memiliki ruang kantor yang bersih 

3 Kondisi lingkungan gedung yang bersih dan nyaman 

4 Ketersediaan ruang tunggu yang nyaman 

5 Karyawan perusahaan berpenampilan rapi dan profesional 

6 Brosur dan fasilitas layanan lain tertata dengan rapi 

KEANDALAN (RELIABILITY) 

7 Pelayanan sesuai dengan janji yang diberikan 

8 Karyawan memberikan layanan tepat pada waktunya 

  

No PERTANYAAN 

9 Jenis layanan yang diberikan telah sesuai dengan yang ditawarkan 

10 Karyawan menginformasikan kepada pelanggan tentang produk-

produknya 



11 Pelayanan pengaduan cepat dan handal 

12 Karyawan dapat diandalkan dalam menangani masalah jasa 

pelanggan 

DAYA TANGGAP (RESPONSIVENESS) 

13 Karyawan selalu menunjukkan kesabaran dan perhatian terhadap 

pelanggan 

14 Karyawan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan 

secara tepat 

15 Karyawan selalu merespon keluhan pelanggan dengan cepat 

16 Karyawan siap membantu pelanggan bila mengalami kesulitan 

17 Karyawan merespon permintaan pelanggan dengan cepat, tepat dan 

efisien 

18 Karyawan selalu dapat menyelesaikan keluhan pelanggan 

JAMINAN (ASSURANCE) 

19 Kemampuan karyawan dapat dipercaya 

20 Karyawan memiliki kompetensi dan profesional dalam melayani 

pelanggan 

21 Karyawan terampil dalam melayani pelanggan 

22 Karyawan mampu menjawab setiap pertanyaan pelanggan 

No PERTANYAAN 

23 Karyawan menumbuhkan rasa percaya kepada pelanggan 

24 Pelanggan merasa aman dalam melakukan transaksi 

  

EMPATI (EMPHATY) 

25 Karyawan segera meminta maaf saat terjadi kesalahan 



26 Karyawan memberikan perhatian secara individual kepada para 

pelanggan 

27 Karyawan memahami kebutuhan spesifik pelanggan 

28 Karyawan mengutamakan kepentingan pelanggan 

29 Karyawan mudah dihubungi oleh pelanggan 

30 Pelayanan pada pelanggan tidak membedakan status sosial 

 

 

3.6. Responden Penelitian 

 Responden penelitian ini adalah pelanggan Apotek Kimia Farma Malioboro. 

 

3.7. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Arikunto, 2013). Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh pelanggan Apotek Kimia Farma Malioboro yang telah 

menggunakan jasa Apotek Kimia Farma Malioboro. 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut (Arikunto, 2013). Dalam penelitian ini sampel yang diambil adalah sebagian 

pelanggan Apotek Kimia Farma Malioboro yang berjumlah xxx orang. Pengambilan 

xxx  orang dinilai sudah dapat mewakili responden, karena berdasarkan distribusi 

normal, sampel xxx atau jumlah di atasnya sudah layak untuk menggambarkan 

populasi dan analisis (Franken dan Wallen dalam Rahayu, 2005:45). Sampel 

didapatkan dengan memberikan kuesioner kepada responden (pelanggan Apotek 

Kimia Farma Malioboro) di lokasi penelitian yaitu di Apotek Kimia Farma Malioboro. 

 

 



3.8. Teknik Pengambilan Sampel 

Setiap pelanggan pada dasarnya memiliki kesempatan yang sama untuk diambil sebagai 

sampel, namun karena saat pengambilan sudah ditetapkan waktunya, maka mereka yang 

menggunakan jasa pada saat penelitian, inilah yang digunakan sebagai sampel, sehingga 

metode pengambilan sampel pelanggan Apotek Kimia Farma Malioboro termasuk kategori 

probability sampling dengan metode convenience sampling (Arikunto, 2013). Penggunaan 

probability sampling dengan metode convenience sampling ini dikarenakan tiap-tiap elemen 

dalam populasi diketahui peluangnya untuk dapat dijadikan sampel yang secara dapat 

ditemui pada saat penelitian (Rahayu, 2005), yaitu responden atau pelanggan yang 

mengunakan jasa Apotek Kimia Farma Malioboro. 

 

3.9. Pengukuran Variabel dengan Skala Likert 

Skala likert digolongkan kedalam skala ordinal. Jamieson (2004) menyatakan bahwa 

kategori respon pada skala likert mempunyai tingkatan tetapi jarak diantara kategori tidak 

dapat dianggap sama, sehingga skala likert adalah kelas skala ordinal. Jika analisis statistik 

yang digunakan salah, peluang kesimpulan salah juga meningkat. Jika skala likert dianggap 

sebagai skala ordinal, perhitungan rataan dan standar deviasi tidak tepat. sedangkan variasi 

data dapat dilihat menggunakan frekuensi dari jawaban responden, sehingga statistika 

parametrik tidak dapat diterapkan pada data ini. Jika skala ini dianalisis dengan statistika 

parametrik, maka langkah ini adalah salah, kesalahan pertama dari tujuh keselahan yang 

umum dilakukan (Kuzon et al. 1996). Barua (2013) juga telah mengusulkan cara-cara dalam 

penentuan titik potong pada skala likert sebagai skala ordinal yang tidak mempunyai standar 

baku pada skala ordinal ini. Berikut ini kategori-kategori dari Skala Likert: 

 

Tabel 3.2 Skala Likert Penelitian 

Kinerja Kepentingan 

SS  = Sangat Setuju skor = 5 SS  = Sangat Penting skor = 5 

S = Setuju skor = 4 S = Penting skor = 4 

N = Netral skor = 3 N =Netral skor = 3 

TS = Tidak Setuju skor = 2 TS = Tidak Penting = 2 



STS = Sangat Tidak Setuju = 1 STS = Sangat Tidak Penting = 1 

 

Skala likert ini kemudian manakala individu yang bersangkutan dengan menambahkan 

bobot dari jawaban yang dipilih. Nilai rata-rata dari masing-masing responden dari kelas 

interval dengan jumlah kelas sama dengan 5 sehingga dapat dihitung sebagai berikut: 

Interval = 
KelasJumlah 

Min Nilai -Max  Nilai
 

Interval = 
5

1-5
 = 0,8 

Adapun kategori dari masing-masing interval adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3.3 Interval Skala Penelitian 

Interval Kinerja Kepentingan 

81-100 Sangat Setuju Sangat Penting 

61-80 Setuju Penting 

41-60 Netral Netral 

Interval Kinerja Kepentingan 

21-40 Tidak Setuju Tidak Penting 

0-20 Sangat Tidak Setuju Sangat Tidak Penting 

 

Respon yang cenderung tinggi mengidentifikasi tingkat Service Quality dan Importance-

Performance yang tinggi dan sebaliknya respon yang cenderung rendah mengidentifikasi 

tingkat Service Quality dan Importance-Performance pelanggan yang rendah. 

 

3.10. Tahap Pengolahan Data 

3.10.1. Pengolahan Data 

Data  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  diolah  dalam  langkah- langkah sebagai 

berikut: 

a. Coding. Coding adalah kegiatan mengklasifikasikan data dan memberi kode pada 

setiap data yang  ada dengan membuat buku kode sebagai acuan. 

b. Editing. Editing adalah mencocokan kembali kuesioner yang telah dikumpulkan 



dengan  memeriksa kelengkapan dan kebenaran jawaban responden. 

c. Entry Data. Data yang telah dikumpulkan dilakukan pengelompokan   terhadap  

variabel. Variabel selanjutnya dibuatkan dalam tabel dan tabel tersebut 

dimasukkan dalam komputer dan diolah dengan menggunakan alat bantu komputer. 

d. Cleaning Data. Cleaning data adalah pembersihan data untuk melihat apakah data 

sudah benar   dan baik untuk menghindari kesalahan setelah dilakukan entry data 

dalam komputer. 

 

3.10.2. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen-Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui keakuratan dari masing-masing 

pertanyaan pada kuisioner yang telah disebarkan. Dalam mengukur validitas 

digunakan alat berupa software SPSS. Uji validitas dilakukan dengan cara 

mengkorelasikan setiap nilai pada setiap butir pertanyaan dengan nilai total seluruh 

butih pertanyaan untuk satu variabel. Hasil pengujian valid apabila rhitung lebih besar 

daripada rtabel dihitung menggunakan rumus : 

 

rxy =

   
     2222

.

YYnXXn

YXXYn




 

 

Keterangan:  

rxy  =  Koefisien korelasi antar skor butir (X) dan skor variabel (Y) 

N    = Jumlah responden yang diuji coba 

X  = Jumlah skor butir (X) 

Y   = Jumlah skor variabel (Y) 

2X = Jumlah skor butir (X) kuadrat 

 

2. Uji Reabilitas 



 Uji digunakan untuk mengetahui tingkat reliabilitas dari masing-masing 

pertanyaan pada kuisioner. Suatu kuisioner dapat dikatakan reliabel jika 

jawaban dari seseorang terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut tetap stabil dan 

konsisten dari waktu ke waktu. Untuk melakukan uji reliabilitas digunakan alat, 

yaitu software SPSS. Berikut rumus yang digunakan adalah sebagai berikut : 
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Keterangan: 

α   =  Cronbach Alpha 

b   =   Banyaknya butir angket 

Vt  = Varian skor total 

Vi =  Varian butir i=1,2,….,n 

 

 

3.10.3. Metode Analisis Data 

1. Analisis ServQual 

Analisis ServQual dalam penelitian ini adalah analisis Gap untuk mengetahui 

kepuasan pelanggan Apotek Kimia Farma. Analisis ServQual ini berdasarkan aspek 

reliability, responsive, assurance, emphathy, dan tangible dan empaty. 

Nilai Service Quality diperoleh dengan mencari selisih antara nilai persepsi 

dengan nilai ekspektasi pelanggan. Nilai Service Quality tersebut menunjukkan 

kesenjangan antara persepsi dengan ekspektasi pelanggan. 

Untuk menganalisis kualitas yang telah diberikan, maka digunakan rumus : 

 

Service Quality = Skor P – Skor E 

  Keterangan : 

  P = Persepsi pelanggan atas kinerja pelayanan aktual yang dirasakan 

  E = Ekspektasi pelanggan atas pelayanan yang diperoleh 



 

Apabila mendapatkan skor Servqual bernilai negatif (−) maka kualitas jasa 

kurang baik (pelanggan tidak puas). Apabila skor Servqual sama dengan nol (0) maka 

kualitas jasa baik (pelanggan puas). Dan apabila skor Servqual bernilai positif (+) 

maka kualitas jasa sangat baik (pelanggan sangat puas). 

 

2.  Analisis Kinerja dan Kepentingan (Importance Performance Analysis) 

Importance Performance Analysis mempunyai fungsi utama untuk 

menampilkan informasi berkaitan dengan faktor-faktor pelayanan yang menurut 

konsumen sangat mempengaruhi kepuasan dan loyalitas mereka, dan faktor-faktor 

pelayanan menurut konsumen perlu ditingkatkan karena kondisi saat ini belum 

memuaskan. 

Importance Performance Analysis menggabungkan pengukuran kesesuian 

faktor tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan dalam grafik dua dimensi. Dalam 

penelitian ini ada dua buah variabel yang diwakilkan oleh X dan Y, dimana X 

merupakan skor penilaian kinerja perusahaan yang dapat memberikan kepuasan 

konsumen dan Y merupakan skor penilaian kepentingan konsumen. X (kepentingan) 

lebih besar atau sama besar  dari Y (kinerja) maka konsumen puas tetapi apabila lebih 

kecil, maka konsumen tidak puas. 

 

Rumus yang digunakan :  

TKi  =  
Yi

Xi
x 100% 

Keterangan : 

TKi  = Tingkat kesesuaian responden. 

Xi    = Skor penilaian kinerja perusahaan. 

Yi    = Skor penilaan kepentingan konsumen.  

 

        Maka untuk setiap atribut yang mempengaruhi kepuasan konsumen yaitu 

dengan rumus: 



X = 
n

Xi
         Y  = 

n

Yi
 

X  = Skor rata-rata kinerja atau pelaksanaan 

Y  = Skor rata-rata kepentingan konsumen 

         Penelitian terdapat empat faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen, 

sehingga K =4. 

Rumus yang digunakan:   

n

Xi
X

       
n

Yi
Y

  

K = banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi konsumen. 

 

3.11. Flowcart Penelitian 

Dalam diagram alir penelitian lanjutan dapat dijelaskan bahwa tahap awal penelitian 

ini dilakukan penyusunan kuesioner pendahuluan, kemudian dilakukan penyebaran 

kuesioner pendahuluan. Setelah kemudian dilakukan penyebaran kuesioner pendahuluan, 

maka data rekapitulasinya dilakukan uji validitas dan reliabilitas, dimana jika terdapat 

pernyatan yang tidak valid dihilangkan atau dihapus. Setelah itu, kuesioner yang sudah valid 

dan reliabel semua digunakan untuk penyebaran kuesioner penelitian. Kemudian dilakukan 

olah data analisis ServQual dengan perhitungan Gap (Deskriptif) dan Importance 

Performance Analysis (Kesesuaian dan Diagram Cartesius) dengan menggunakan bantuan 

program SPSS for Windows. 

Hasil olah data atau perhitungan Gap dan Importance Performance Analysis 

(Kesesuaian dan Diagram Cartesius) kemudian dilaku  kan Analisis ServQual dengan 

menggunakan Gap dan Analisis Importance Performance Analysis (Kesesuaian dan 

Diagram Cartesius). Selanjutnya dari hasil analisis tersebut dianalisis lebih lanjut dalam 

pembahasan yang diakhiri dengan pembuatan bab terakhir; kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 



Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 
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3.12. Penjelasan Diagram Alir Penelitian 

3.12.1. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah dilakukan untuk menggambarkan permasaahan yang terjadi 

ditempat penelitian. 

3.12.2. Menentukan Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dijadikan acuansehingga hasil pembahasan sesuai dengan tujuan 

yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini untuk mengetahui kualitas pelayanan yang 

diberikan ditinjau dari kinerja karyawan Apotek Kimia Farma Malioboro terhadap 

harapan pelanggan, mengetahui tetang atribut-atribut layanan terhadap kepuasan yang 

dirasakan supaya dapat ditingkatkan atribut sehingga kualitas pelayanan meningkat. 

3.12.3. Identifikasi Atribut dan Penentuan Atribut yang Akan di Teliti 

Identifikasi atribut dala penelitian ini dilkukan untuk mendapatkan atribut-atribut 

kepuasan di Apotek Kimia Farma Malioboro yang menjadi faktor kepuasan pelanggan. 

Studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan atribut-atribut awal. Studi pustaka dilakukan 

untuk dengan mencari penelitian-penelitian sebelumnya mengenai kepuasan pelanggan. 

3.12.4. Penyusunan dan Penyebaran Kuisoner 

Setelah mendapatkan atribut dari studi pustaka maka maka selanjutnya dilakukan 

penyusunan dan penyebaran kuisoner. Penelitian ini mengambil sampel dari pelanggan 

Apotek Kimia Farma Malioboro dengan jumlah kuisoner yang disebar sebanyak 125 

lembar. 

3.12.5. Pengumpulan Data 

Data yang akan dikumpulkan berupa data primer dan sekunder . Data primer didapat 

dari data yang dikumpulkan dari pengamatan langsung sumber dengan cara 

mewawancara dan membagikan kuisoner. Sedangkan data sekunder didapat dari sumber-

sumber terkait dengan penelitian misalnya dari internet, buku, perusahaan, majalah, dll. 



3.12.6. Uji Validitas 

Pada tahap ini hasil kuisoner harus bersifat valid dan reliabel. Uji validitas dilakukan 

untuk mengetahui apakah pertanyaan yang terdapat dalam kuisoner yang digunakan valid 

dan mampu digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian ini. 

3.12.7. Uji Reabilitas 

Pada tahap uji reabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah pertanyaan yang 

terdapat dalam kuisoner bersifat reliabel dalam arti alat pengumpul data tetap konsisten. 

3.12.8. Pengelolahan Data 

 


