
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Obyek dan Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini obyek yang digunakan adalah PT. Kharisma

Mataram Jaya Gemilang, pada Divisi Bengkel Servis Resmi. yang beralamat :

Jl. Brigjend katamso No. 78 Yogyakarta, Tip. (0274) 372424 (Hunting),

(0274) 382189 (Hunting) Fax: (0274) 382189.

3.2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer sangat menentukan hasil dari analisa karena dipcroleh

langsung dari konsumen maupun karyawan perusahaan berupa jawaban

terhadap pertanyaan dalam kuisioner. Data tersebut antara lain:

1) Data harapan konsumen, yaitu berupa informasi mengenai

kepentingan konsumen terhadap kualitas pelayanan PT. Kharisma

Mataram Jaya Gemilang pada Divisi Bengkel Servis Resmi.

2) Data penilaian tingkat kinerja yaitu berupa informasi mengenai

penilaian konsumen terhadap pelayanan yang telah diberikan PT.

Kharisma Mataram Jaya Gemilang pada Divisi Bengkel Servis

Resmi.
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3) Data penentu kualitas kepuasan pelanggan yang terdiri dari 5 ( lima )

kriteria yaitu Daya tangkap. Keandalan, Empati, Kinerja

( Performance),

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data - data yang relevan yang berasal dari

sumber - sumber lain sebagai pelengkap dalam penelitian ini. Misalnya: buku

- buku perpustakaan, internet, laporan atau refcrensi lain yang berhubungan

dengan penelitian. Yang dalam hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan dan

menggali teori - teori yang akan mendukung terhadap penelitian untuk

memecahkan masalah.

3.3. Tahapan Penelitian

Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi:

a. Identifikasi Masalah

Tahap orientasi ini merupakan tahap awal proses penelitian ke Iokasi

penelitian dan melakukan wawancara terhadap beberapa responden yaitu

kepada pihak perusahaan. Selanjutnya dari hal ini akan didapat hal - hal

yang dibutuhkan dalam penelitian.

b. Menetapkan Rumusan dan Batasan Masalah

Pada tahap ini dirumuskan masalah yang akan diteliti dan dibuat suatu

batasan yang jelas terhadap objek penelitian supaya tujuan penelitian tidak

bias dan bisa didapatkan tugas akhir yang optimal.
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c. Tujuan Penelitian

Akan dijelaskan tentang tujuan dari penelitian ini sebenamya yang

berguna untuk peneliti ataupun pihak perusahaan.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, digunakan metode pengumpulan

data yang telah Iazim digunakan, yaitu:

a. Study Lapangan (Field Research)

Metode ini dilakukan langsung ke perusahaan tempat dilakukan penelitian.

Metode digunakan untuk mendapatkan data-data primer ini yang lebih

tcrinci untuk menunjang penelitian ini.

Dilakukan dengan cara / teknik, antara lain

1) Wawancara (Interview )

Metode ini dilakukan dengan mengadakan wawancara secara

langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten pada perusahaan dan

konsumen untuk mendapatkan data mengenai variabei - variabei

keinginan dan respon konsumen terhadap kualitas layanan PT.

Kharisma Mataram Jaya Gemilang pada Divisi Bengkel Servis

Resmi.

2) Observasi.

Metode ini dilaksanakan dengan melakukan pengamatan secara

langsung ke Iokasi, mencatat secara langsung data-data yang

dibutuhkan pada PT. Kharisma Mataram Jaya Gemilang, Divisi
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Bengkel Servis Resmi yang merupakan Dealer Resmi Sepeda Motor

Suzuki.

3) Pencatatan tidak langsung

Yaitu dengan mencatat data-data history yang dimiliki perusahaan

sebagai tambahan referensi. Data ini membantu dalam hal analisis.

b. Study Pustaka (Library Research)

Study pustaka dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi yang

berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas atau dengan

sumber lain, misal internet. Tujuannya adalah untuk memperoleh

landasan-landasan teori yang kuat untuk digunakan dalam analisis kasus

sehingga penelitian yang dilakukan tidak kcluar dari kaidah-kaidah yang

telah ditetapkan dan agar penelitian lebih terarah dengan adanya referensi

yang cukup.

c. Penyebaran angket ( kuisioner)

Kuisioner adalah suatu perangkal daftar pertanyaan yang nantinya akan

diberikan kepada konsumen untuk diisi hal yang relevan sesuai dengan

jenis pertanyaannya. Kuisioner menggunakan metode skala Likert dengan

skala 1,2,3.4,5

d. Identifikasi Responden

Responden adalah salah satu komponen vital dalam penelitian,

untuk itu penentuan dan identifikasi responden harus dilaksanakan dengan

cermat agar dalam pelaksanaannya nanti diperoleh hasil sesuai yang
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diharapkan. Responden adalali konsumen yang menserviskan kendaraan

sepeda motor Suzukinya.

Dengan klasifikasi sebagai berikut:

1) Jenis Kelamin

a) Laki - laki

b) Perempuan

2) Pembagian Usia

a) Remaja : 15 - 20 thn

b) Dcwasa : 21 -50 thn

c) Tua : 51 -65 thn

3) Pckcrjaan

a) Mahasiswa

b) Pegawai Negeri

c) Wiraswasta

d) Pensiunan

e) Pengangguran

4) Pendidikan terakhir

a) SMU

b) Strata 1

c) Strata 2

d) Lain - lain

5) Status Pernikahan

a) Belum Menikah
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b) Nikah

e. Penentuan Jumlah Sampel

Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini sangat diperlukan

karena peneliti tidak dapat menjadikan seiuruh konsumen menjadi

responden. Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki peluang

yang sama untuk dipilih. Jumlah sampel yang ditentukan harus dapat

mewakilli populasi yang ada. Pengambilan sampel dilakukan dengan sifat

acak atau random.

Bila digunakan tingkat kepereayaan (confidence level ) sebesar

90% didapat nilai Z , - 1.64 dan kesalahan yang terjadi (Error) yang
/2

masih bisa ditoleransi tidak lebih dari 0,1 (10%) maka:

n = p(l- p)
z

^E

Dimana :

E = Error I kesalahan maksimum yang dipcrbolehkan & dapat ditolerir

p = Proposi yang diduga.

n = Ukuran jumlah sample yang diperlukan.

z ~ Nilai z (table normal) yang berhubungan dengan tingkat ketelitian.

Karena besarnya proporsi sampel p tidak diketahui, maka p (1-p) juga

tidak diketahui, tetapi p selalu di antara 0 sampai I dengan p maksimum,

maka:
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f» -p-p2

df»/d(p) = l-2p

df(p)/d(p) maksimal jika df (p)/d(p) = 0

0 - l-2p

p -0.5

Harga maksimal dari f (p) adalah p (1-p) = 0,5 (1-0,5) - 0,25. Jadi

besarnya sampel jika digunakan tingkat kepercayaan (confidence level) 90%

dan kesalahan yang terjadi tidak lebih dari 0,1 (10%) adalah:

(za/)2p(\-p)
N= - "

E2

_ (l.64)2(0.25)
(0,5)2

- 67,24 ~ 68

Jadi besarnya jumlah sampel minimal yang akan digunakan adalah 68

sampel.

f. Teknik pengambilan sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan agar didapatkan sample yang

representative adalah teknik random yaitu dengan cara acak mengambil

responden yang nantinya ditugaskan untuk mcngisi kuisioner. Perlu

diingat bahwa sampel yang digunakan harus memenuhi karakteristik, yaitu

responden yang merupakan konsumen PT. Kharisma Mataram Jaya

Gemilang, pada Divisi Bengkel Servis Resmi.
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g. Menyusun dan Membuat Instrumen Penelitian ( Kuisioner)

Peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan dua macam

kuisioner, yaitu :

1) Kuisioner pertama, berisikan pertanyaan - pertanyaan yang

merupakan variable-variabel harapan konsumen mengenai aspek

pelayanan berkualitas, yang teridentifikasi oleh peneliti. berdasarkan

wawancara dan observasi.

2) Kuisioner kedua, berisikan pertanyaan-pertanyaan yang merupakan

hasil penilaian konsumen terhadap kinerja kualitas aspek pelayanan

perusahaan saat ini, dan bertujuan untuk mengetahui kualitas layanan

PT. Kharisma Mataram Jaya Gemilang, pada Divisi Bengkel Servis

Resmi, sehingga dapat diketahui apakah sudah sesuai dengan

keinginan konsumen.

Pertanyaan - pertanyaan dalam kedua kuisioner tersebut dibuat oleh

peneliti berdasarkan wawancara, observasi dan studi Hteratur, dan Responden

juga dapat memberikan pertanyaan, sehingga kuisioner ini adalah kuisioner

tertutup dan terbuka, artinya peneliti sudah menentukan variabel-variabel

keinginan masing-masing bagian untuk mendapatkan variabei tambahan dan

skala yang digunakan adalah skala likert.

h. Penggunaan Skala Likert

Skala likert dirancang untuk memungkinkan pelanggan menjawab dalam

berbagai tingkatan pada setiap butir yang menguraikan produk/jasa. SkaJa

ini mempunyai keuntungan yaitu memungkinkan pelanggan untuk
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mengekspresikan tingkat pendapat mendekati kenyataan. Penggunaan

skala Likert hendaknya berjumlah ganjil, hal ini dimaksudkan karena

dalam mencari nilai tcngah dari skala tersebut, terdapat nilai yang bulat.

Pada penelitian ini digunakan skala likert tingkat 5 untuk tingkat harapan

/ kepentingan responden yaitu :

1) Jawaban ( SP ) Sangat Penting diberi bobot 5

2) Jawaban ( P ) Penting diberi bobot 4

3) Jawaban ( C ) Cukupdiberi bobot 3

4) Jawaban ( KP ) Kurang Penting diberi bobot 2

5) Jawaban ( TP ) TidakPenting diberi bobot 1

Untuk tingkat kinerja diberikan 5 penilaian dengan bobot sebagai berikut:

1) Jawaban ( SB ) Sangat Baik diberi bobot 5, berarti pelanggan

sangat puas.

2) Jawaban ( B ) Baik diberi bobot 4, berarti pelanggan puas

3) Jawaban ( C ) Cukup diberi bobot 3, berarti pelanggan cukup

puas.

4) Jawaban ( KB ) Kurang Baik diberi bobot 2, berarti pelanggan

kurang puas.

5) Jawaban ( TB ) TidakBaik diberi bobot 1, berarti pelanggan tidak

puas.

Dengan asumsi bahwa jarak skala adalah sama, maka skala yang

digunakan dalam penelitian adalah skala interval. Pada skala interval tidak
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dapat diperoieh nilail mutfak dari obyek yang diteliti, melainkan hanya

kecenderungan.

3.5. Pengolahan dan Analisis Data

Dalam pengolahan dan analisa data ini dilakukan melalui langkah-

langkah sebagai berikut:

a. Pengolahan Data

1) Mengolah kuisioner (menentukan jumlah kuisioner yang sah),

dengan cara:

a) Editing, meliputi kelengkapan pengisian kuisioner,

kelcngkapan makna jawaban, konsistensi antar jawaban

(jawaban hanya satu untuk tiap pertanyaan), relevensi jawaban.

b) Tabulasi, meringkas data yang masuk (data mentah) dalam

tabel yang dipersiapkan.

2) Menguji kesahihan dan keandalan kuisioner dengan uji validitas

menggunakan software spss 11.5.

3) Menghitung tingkat kesesuaian responden (Tki) yang merupakan

perbandingan antara tingkat kinerja / pelaksanaan perusahaan

dengan tingkat kepentingan pelanggan. Terdapat 2 variable yaitu

tingkat kinerja perusahaan diwakilkan dengan huruf X, sedangkan

tingkat kepentingan pelanggan diwakilkan dengan huruf Y. Dapat

dirumuskan sebagai berikut :
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Tki- — xl00%
Yi

Dimana :

Tki = Tingkat kesesuaian responden.

Xi = Skor penilaian tingkat kinerja perusahaan.

Yi = Skor penilaian tingkat kepentingan pelanggan.

4) Sumbu mendatar (X) akan diisi oleh skor tingkat kinerja, sedangkan

sumbu tegak (Y) diisi oleh skor tingkat kepentingan.

Secara sederhana dapat dirumuskan sebagai berikut:

n n

Dimana :

X = Skor rata-rata tingkat kinerja perusahaan.

Y = Skor rata-rata tingkat kepentingan pelanggan.

n — Jumlah responden.

5) Selanjutnya pembuatan Diagram Kartesius,

X = ±±— y = id__
K K

Dimana :

X = merupakan rata-rata dari rata-rata skor tingkat kinerja

perusahaan seiuruh atribut.

Y - rata-rata dari rata-rata skor tingkat kepentingan seiuruh

factor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan.
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K = banyaknya atribut / fakta yang dapat mempengaruhi

kepuasan pelanggan. (Dalam penelitian ini seluruhnya ada 53

faktor atau atribut).

1)

Berlebihan

(pelanggan tidak

menginginkan)

Gambar 3.1 Jendela pelanggan (Diagram Kartesius)

Jendela Pelanggan membagi karakteristik jasa / produk ke dalam

empat kuadran, yaitu :

a) Pelanggan menginginkan karakteristik itu, tetapi ia tidak

mendapatkannya.

b) Pelanggan menginginkan karakteristik itu, dan ia

mendapatkannya. Dengan kata lain, menunjukkan faktor / atribut

yang telah berhasil dilaksanakan perusahaan sehingga wajib

dipertahankan, dianggap sangat penting dan memuaskan.
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c) Pelanggan tidak menginginkan karakteristik itu, tetapi ia

mendapatkannya. Dengan kata lain, menunjukkan factor / atribut

yang kurang penting pengaruhnya bagi pelanggan namun

perusahaan menyediakannya.

d) Pelanggan tidak menginginkan karakteristik itu, dan ia tidak

mendapatkannya.

b. Analisa Data

Ada dua macam analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu

analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, tetapi penekanan pada analisis

kualitatif sedangkan analisis kuantitatif hanya sebagai pendukung -

pendukung untuk kesimpulan yang diambil.

1) Analisa Kualitatif

Jendela Pelanggan ( Customer Windows)

Suatu bangun yang dibagi atas empat bagian yang dibatasi oleh dua

baris yang saling berpotongan tegak lurus pada titik - titik (J(),

dimana merupakan rata-rata dari rata-rata skor tingkat pelaksanaan

atau kepuasan pelanggan seiuruh atribut, dan (Y) adalah rata-rata dari

rata-rata skor tingkat kepentingan seiuruh faktor yang mempengaruhi

kepuasan pelanggan. Dapat dirumuskan sebagai berikut:

A' A'

X- —— Y
K K
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Jendela Pelanggan membagi karakteristik produk ke dalam empat

kuadran, yaitu :

a) Pelanggan menginginkan karakteristik itu, tetapi ia tidak

mendapatkannya.

b) Pelanggan menginginkan karakteristik itu, dan ia

mendapatkannya.

c) Pelanggan tidak menginginkan karakteristik itu, tetapi ia

mendapatkannya.

d) Pelanggan tidak menginginkan karakteristik itu, dan ia tidak

mendapatkannya.

2) Analisa Atribut

Pembobotan terhadap atribut dengan menggunakan skala likert

untuk mengetahui tingkat kepentingan ( ranking ) dari atribut - atribut

tersebut.

3) Analisa target operasi

Analisa ini akan dilakukan dengan menggunakan skala likert terhadap

target-target opcrasional yang diinginkan konsumen bagi atribut -

atribut yang berkaitan dengan perusahaan. Dibcrikan skala 1 - 5

untuk mengetahui target operasi yang diinginkan konsumen.



3.6. Bagan Alir Penelitian
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Gambar 3.2 Flow Chart Penelitian
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