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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penilitian 
Lokasi penilitian ini adalah Terminal Pelabuhan Penumpang BauBau yang 

terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara. 

 
Gambar 3.1 Lokasi Penilitian 

Sumber ( Google Earth ) 

 

3.2 Rancangan Penilitian  

Dalam melakukan penilitian tersebut diperlukan suatu rancangan agar 

mempermudah untuk menentukan tahap-tahap penilitian. Penilitian yang telah di 

rancang ini diharapkan dapat membantu mempermudah dan dapat mencapai target 

sesuai yang penulis inginkan. Untuk mempermudah kegiatan penilitian ini maka 

perlu di lakukan secara teratur, dengan bentuk pertahapan yang sistematis sebagai 

berikut : 

1. Pengumpulan data dasar penilitian yang di lakukan di lapangan serta 

mengambil litearatul data yang sudah ada sebagai langkah awal 

penulisan. Pada penilitian ini di ambil 100 responden dari banyaknya 

calon penumpang yang berada di Terminal Penumpang Baubau 

Sulawesi Tenggara. 

2. Data yang diperoleh dari lapangan akan di olah dalam bentuk 

perhitungan sistematis yang saling berhubungan yang naninya akan 

dipakai sebagai dasar analisis penilitian. 

3. Berdasarkan suatu perumusan yang akan digunakan serta ada yang di 
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ambil dari studi pustaka selanjutnya akan dilakukan analisis data. Yang 

hasilnya tersebut akan dipakai acuan untuk pembuatan kesimpulan, 

yang memugkinkan adanya saran-saran dan sebagainya. 

3.3 Diagram Alir Kegiatan Penilitian  
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Gambar 3.2 Diagram alir 

Sumber : Olahan Peneliti, 2021 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 
             Data yang dikumpulkan dan diambil dalam serta dianalisis pada penilitian 

ini yaitu :  

A. Data yang diperlukan  

Survei Pendahuluan 

Pengumpulan Data 

Analisis Deskriptif 

Kualitatif&Kuantitaif 
Pengolahan & Analisis Data 

Perumusan Masalah 

  Data Sekunder : Data 

Produksi Tiket 

Angkutan Jadwal 

Keberangkatan Kapal 

SOP Terminal 

Penumpang 

Data Primer : 

Survei 

Lapangan/Kuisi

oner 

 

 

 

Mulai 

 Kesimpulan  

Selesai 
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1.  Data Primer  

Adalah data yang diperoleh dari Lapangan secara langsung dengan 

menggunakan pengisian kuisioner yang berisi beberapa pertanyaan disertai 

dengan beberapa alternatif jawaban. Maksud dari alternatif jawaban tersebut 

adalah untuk menggambarkan tingkat/nilai dari kondisi pelabuhan terminal 

penumpang tersebut untuk mempermudah responden serta memberi kejelasan.  

2. Data Sekunder  

Adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu dengan mendapatkan 

data dari kantor Terminal Penumpang Gresik, dokumentasi pelabuhan serta 

sumber pustaka dan literatur lainnya.  

B. Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah :  

1. Metode Survei  

a. Wawancara  

Metode ini dilakukan dengan cara wawancara secara langsung dengan cara 

tanya jawab dengan responden yang pertanyaan tersebut telah disiapkan 

terlebih dahulu untuk mendapatkan keterangan yang dirasa diperlukan oleh 

perusahaan Terminal Penumpang Gresik agar dapat meningkatkan kualitas 

pelayanannya.  

b. Studi Pustaka  

Metode ini dilakukan dengan cara mencari referensi serta literatur buku-buku 

yang berhubungan dengan obyek penelitian yang sedang dilakukan mengenai 

permasalahan kualitas pelayanan terhadap tingkat kepuasan pelanggan.  

c. Kuisioner  

Metode ini dilakukan dengan cara mengajukan berbagai pertayaan yang telah 

di susun sesuai dengan metode yang dipakai kepada responden secara tertulis 

agar memudahkan dalam pengolahan data.  

2. Metode Pengambilan Sampel  

a. Sampel  

Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan di teliti. Sampel penelitian 

tersebut mengenai kepuasan pelanggan Terminal Penumpang Gresik dengan 

pemilihan metode non probabilitas sampling. Metode pengambilan sampel 

ini menggunakan teknik Accidental Sampling yaitu teknik dengan 

mendasarkan diri secara kebetulan atau acak selagi orang tersebut 

menggunakan jasa terminal yang memenuhi syarat sebagai pelanggan 

terminal Pelabuhan Penumpang Gresik.  

b. Populasi  
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Menurut Surjono (1998) Dalam melakukan suatu kegiatan penelitian, maka 

tidaklah dapat diteliti semua individu atau jumlah total dari obyek penelitian. 

Jumlah obyek total yang diteliti disebut populasi. Adapun populasi yang 

digunakan dalam penelitian tersebut adalah pelanggan Terminal Penumpang 

Pelabuhan BauBau.  

    3. Variabel Penelitian  

Variabel 5 dimensi ini yang akan menjadikan penentuan untuk mengetahui 

jasa pelayanan yang terdiri atas :  

1.  (Tangibel) Penampilan fisik : maksudnya yaitu tentang Penampilan 

fasilitas dari segi fisik, penampilan personel/karyawan, 

peralatan/fasilitas dan teknologi pendukung.  

2.  (Reliability) Kehandalan : Maksudnya yaitu tentang pelayanan 

yang sesuai dengan harapan konsumen terkait kecepatan, ketepatan 

waktu, tidak ada kesalahan, dan sikap simpatiknya.  

3.  (Responsiveness) Tanggapan : Maksudnya yaitu tentang 

memberikan pelayanan yang responsif serta diiringi dengan cara 

penyampaian yang jelas dan mudah dimengerti.  

4.  (Empathy) Empati : Maksudnya yaitu tentang memberikan 

perhatian yang tulus dan bersifat pribadi kepada pelanggan, hal ini 

dilakukan untuk mengetahui keinginan konsumen secara akurat dan 

spesifik.  

5.  (Assurance) Kepastian : Maksudnya yaitu tentang memberikan 

jaminan dan kepastian yang diperoleh dari sikap sopan santun 

karyawan, komunikasi yang baik, dan pengetahuan yang dimiliki, 

sehingga mampu menumbuhkan rasa percaya pelanggan.  

3.4.1 Pengujian Validitas dan Reliabilitas Kuisioner 

Sebelum data yang didapatkan dari hasil kuisioner ini diolah, maka terlebih 

dahulu dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas kuisioner. Tujuan pengujian ini 

adalah untuk mengetahui apakah isi atau data dari butir-butir pertanyaan tersebut 

sudah sah (valid) dan handal (reliable). Apabila data dari butir-butir pertanyaan 

tersebut sudah valid dan reliable maka data tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur kandungan instrumen yang ada. 

3.4.2 Instrumen Penelitian 

               Untuk mengambil sampel penelitian, digunakan instrumen penelitian 

berupa daftar pertanyaan (quisioner) tentang kepentingan kualitas jasa pelayanan 

Terminal penumpang dan pertanyaan tentang kinerja kualitas jasa pelayanan 



31 

 

Terminal penumpang. Adapun bentuk lengkap dari daftar pertanyaan (quisioner) 

tersebut dicantumkan dalam lampiran. 

3.4.3 Penentuan Jumlah Sampel 

               Sampel adalah sebagian dari populasi yang memiliki peluang yang sama 

untuk dipilih. Sampel yang baik adalah sampel yang reprensentatif, artinya jumlah 

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

sampel dalam penelitian ini sangat diperlukan karena peneliti tidak dapat 

menjadikan seluruh konsumen menjadi responden. Adapun sampel dalam penelitian 

ini adalah pelanggan terminal Pelabuhan Penumpang Gresik yang sesuai kriteria 

sebagai responden. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut (Wibisono dalam Riduwan dan Akdon, 2013): 

 
 

 Keterangan:  

n  :  Ukuran Sampel 

Za/2 :  Nilai standar daftar luar normal standar bagaimana tingkat 

kepercayaan (a) 95% 

E :  Tingkat ketetapan yang digunakan dengan mengemukakan besarnya 

error maksimum secara 20% 

Berdasarkan  perhitungan  diatas,  maka  jumlah  sampel  yang  digunakan 

adalah  96,04  responden dan akan dilakukan pembulatan menjadi 100.   

 

3.4.4 Data Responden 

          Data diperoleh dengan cara menyebarkan kuisioner kepada 

pelanggan/customer Terminal Penumpang. Data ini digunakan untuk mengetahui 

tingkat kepentingan dan kinerja/kualitas pelayanan yang di berikan pihak Terminal 

Penumpang Pelabuhan BauBau untuk memuaskan konsumen/pelanggan. Hasil 

penyebaran kuisioner secara lengkap nantinya akan dilampirkan. 

3.4.5 Metode analisa Data 

       a.  Metode kualitatif  

     Metode yang merupakan data yang bersifat menggolongkan saja, yaitu 



32 

 

dengan cara menggunakan perbandingan hal-hal yang berhubungan dengan 

pelayanan jasa terhadap customer yang sedang diteliti. Misalkan penggolongan 

tingkat pelayanan jasa Terminal Penumpang berdasarkan penampilan fisik 

(tangible), kehandalan (reliability), tanggapan (responsiveness), kepastian 

(assurance), dan empati (empaty). Sehingga output dapat disajikan dalam 

bentuk prosentase dari tiap-tiap unsur. 

b. Metode kuantitatif  

    Metode yang merupakan uraian yang bersifat obyektif berbentuk 

angka/bilangan. Dalam hal ini kepentingan pelayanan dan kualitas kinerja 

pelayanan diranking menggunakan skala 4 (empat) titik yaitu : 

 

  Tabel 3.1 Kinerja Pelayanan  

NO Jawaban Bobot 

1 Sangat Penting 5 

2 Penting 4 

3 Netral ( Antara Penting & Tidak Penting ) 3 

4 Kurang Penting 2 

5 Tidak Penting 1 

         Sumber : (Kotler Phillip) 

  

Sedangkan untuk tingkat kinerja/aspek kepuasan pelanggan Terminal 

Penumpang Pelabuhan BauBau diranking dengan menggunakan skala 4 (empat) 

titik yaitu : 

Tabel 3.2 Aspek Kepuasan Pelanggan  

NO Jawaban Bobot 

1 Sangat Baik/Sangat Puas 5 

2 Baik/Puas 4 

3 Netral (Antara Baik & Kurang Baik) 3 

4 Kurang Baik/Tidak Puas 2 

5 Tidak Baik/Tidak Puas 1 

         Sumber : (Kotler Phillip) 

 

Berdasarkan hasil penilitian tingkat kepentingan dan hasil penilaian kinerja 

akan dihasilkan suatu perhitungan mengenai tingkat kesesuaian antara tingkat 

kepentingan dan tingkat pelaksanaanya oleh Terminal Penumpang.Tingkat 

kesesuaian adalah hasil perbandingan skor kinerja pelaksanaan dengan skor 

kepentingan.  Tingkat kesesuaian inilah yang akan menentukan urutan prioritas 
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peningkatan factor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan Di dalam 

penilitian ini terdapat 2 (dua) variabel yang diwakilkan oleh huruf  X dan Y, dimana 

X merupakan tingkat kinerja Terminal Pelabuhan BauBau yang memberikan 

kepuasan kinerja customer dan Y merupakan tingkat kepentingan customer. 

3.4.6 Teknik Analisa Data    

         Dalam menganalisa data penelitian ini digunakan metode deskriptif kualitatif-

kuantitatif. Untuk menjawab perumusan masalah mengenai sampai sejauh mana 

tingkat kepuasan pelanggan terhadap kinerja Terminal Pelabuhan BauBau,maka 

digunakan Importance-Performance Analysis (John A. Martila and John C. James, 

1997: 77-79) atau Analisa Tingkat Kepentingan dan Kinerja Kepuasan Pelanggan.   

          Jasa akan menjadi suatu yang bermanfaat apabila didasarkan pada 

kepentingan pelanggan dan kinerjanya bagi perusahan. Artinya perusahaan 

seharusnya mencurahkan perhatianya pada hal-hal yang memang dianggap penting 

oleh para pelanggan /custommers. 

         Berdasarkan hasil penilaian tingkat kepentingan dan hasil penilaian 

kinerja/penampilan maka akan dihasilkan suatu perhitungan mengenai tingkat 

kepentingan dan tingkat pelaksanaanya oleh Terminal Penumpang Pelabuhan 

BauBau. 

         Tingkat kesesuaian adalah hasil perbandingan skor kinerja/pelaksanaan dengan 

skor kepentingan. Tingkat kesesuaian inilah  yang akan menentukan urutan prioritas 

peningkatan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. 

Dalam penilitian ini terdapat 2 buah variabel yang diwakilkan oleh huruf X dan Y 

,dimana X merupakan tingkat kinerja perusahan yang akan memberikan kepuasan 

pelanggan.  Sedangkan Y merupakan tingkat kepentingan pelanggan. 

Adapun rumus yang digukan adalah : 

 

               Tki=
  

  
       

 

Dimana : Tki = Tingkat kesesuaian responden 

                 Xi = Skor Penilaian kinerja perusahan 

Yi = Skor penilaian kepentingan pelanggan 

Selanjutnya sumbu mendatar (X) akan diisi oleh skor tingkat pelaksanaan, 

sedangkan sumbu tegak (Y) akan diisi oleh skor tingkat kepentingan.  Dalam 

penyederhanaan rumus, maka untuk setiap faktor yang mempengaruhi kepuasan 

pelanggan dengan : 
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                = 
   

 
                                       = 

   

 
 

 

Dimana :   = Skor rata-rata tingkat pelaksanaan/kepuasan 

               = Skor rata-rata tingkat kepentingan  

n   = Jumlah responden 

             Diagram kartesius merupakan suatu bangun yang dibagi atas empat bagian 

yang dibatasi oleh dua buah garis yang berpotongan tegak lurus pada titik-titik ( ̿ , 

 ̿), dimana  ̿ merupakan rata-rata dari rata-rata skor tingkat pelaksanaan atau 

kepuasan pelanggan seluruh faktor atau atribut , dan  ̿ adalah rata-rata dari rata-rata 

skor tingkat kepentingan seluruh faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan.  

Seluruhnya ada 12 faktor atau atribut. Seluruhnya ada K faktor dimana K = 12. 

Rumus selanjutnya :  

 

                                ̿ = 
∑    
   

 
                            ̿ = 

∑   
   

 
 

Dimana K  =  Banyaknya atribut/fakta yang dapat mempengaruhi kepuasan 

pelanggan (dalam penilitian ini K = 12).Selanjutnya tingkat unsur-unsur tersebut 

akan dijabarkan dan di bagi menjadi empat bagian ke dalam diagram kartesius 

seperti pada gambar 3.2. Selain dari itu, bisa juga dilakukan analisis korelasi data 

kualitatif untuk mengetahui berapa dekat hubungan antara faktor yang satu dengan 

faktor yang lain. Berikut ini adalah gambar dari diagram kartesius, dimana diagram 

kartesius dibagi menjadi 4 kuadran dengan fungsi yang berbeda. 

 

          ̅ 

 

            ̿ 

              

                                                                 ̿   ̅  Pelaksana (kinerja/kepuasan) 

Gambar 3.3 (Diagram Kartesius) 

Sumber : (Jhon A. Martila dan John C.James, 1997) 

Keterangan : 

Kepentingan 

Prioritas utama 

A 

 

Pertahankan prestasi 

B 

 

 

Prioritas rendah 

C 

 

 

 

Berlebihan 

D 
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Kuadran   A  :   Menunjukan faktor atau atribut yang dianggap mempengaruhi 

kepuasan pelanggan, termasuk unsur-unsur jasa yang di anggap 

sangat penting, namun manajemen belum melaksanakannya sesuai 

keinginan pelanggan.sehingga mengecewakan/tidak puas. 

Kuadaran  B :   Menunjukan unsur jasa pokok yang telah berhasil dilaksanakan 

perusahan, untuk itu wajib dipertahankannya. Dianggap sangat 

penting dan sangat memuaskan. 

Kuadran   C :   Menunjukan beberapa faktor yang kurang penting pengaruhnya 

bagi pelanggan, pelaksanaannya oleh perusahan biasa-biasa saja. 

Dianggap kurang penting dan kurang memuaskan. 

Kuadran   D :   Menunjukan faktor yang mempengaruhi pelanggan kurang penting 

akan tetapi pelaksanaannya berlebihan. Dianggap kurang penting 

tetapi sangat memuaskan 
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“Halaman ini sengaja dikosongkan penulis” 


