
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

 

3.1 Metodologi Penelitian  

 Metodologi penilitian merupakan landasan atau acuan agar proses 

penelitian berjalan secara sistematis, terstruktur, dan terarah. Metodologi 

penelitian merupakan tahapan-tahapan proses penelitian atau urutan langkah-

langkah yang harus dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Flowchart Metodologi Penilitian 
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Gambar 3.1 Flowchart Metodologi Penilitian (Lanjutan) 
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3.2 Studi Pendahuluan 

Studi pendahuluan melakukan survei ke lapangan agar bahan yang diteliti 

sesuai dengan masalah yang terjadi diperusahaan tidak terjadi kerancuan dalam 

memilih bahan yang akan diteliti. Setelah melakukan survei maka peneliti harus 

mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di perusahaan sehingga masalah yang 

akan diteliti bisa fokus pada satu bahan saja yang akan diteliti. Kalau bahan tidak 

dapat diidentifikasi maka langkah selanjutnya peneliti kembali ke awal. Setelah 

diidentifikasi maka langkah selanjutnya yaitu menetapkan perumusan masalah, 

tujuan asumsi dan parameter yang akan diambil, pengumpulan data, pengolahan 

data, analisa dan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan. 

 

3.2.1 Observasi  

Pada langkah ini peneliti melakukan peninjauan langsung pada Loket 

Pembayaran Rekening Listrik Bangkinang Kota yang berada dijalan D.I. 

Penjaitan, Datuk Tabano, Letkol Syarifuddin dan dua loket dijalan Ahmad Yani, 

serta melakukan interview secara langsung dan menyebarkan kuesioner 

pendahuluan pada pelanggan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dari 

permasalahan yang ada pada Loket. 

 

3.3 Studi Pustaka 

Studi pustaka bertujuan untuk memahami konsep dasar ilmu pengetahuan 

yang berhubungan dengan penelitian. Studi pustaka dilakukan dengan cara 

mempelajari atau menelaah dan menganalisa teori-teori dan konsep-konsep yang 

saling berhubungan. Sumber-sumber diperoleh dari buku-buku, modul atau jurnal, 

artikel-artikel dan skripsi atau penelitian yang sudah dilakukan oleh para peneliti 

sebelumnya, literatur ini juga didapatkan dari internet dan dari perpustakaan. 

Topik atau tema yang dicari berhubungan dengan penelitian yang dilakuan 

khususnya metode pemecahan masalah yang digunakan dalam penelitian yang 

berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang menyangkut dengan 

analisis kepuasan pelanggan pada Loket Pembayaran Rekening Listrik 

Bangkinang Kota. 
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3.4 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan observasi di 5 Loket Pembayaran Rekening Listrik PLN yang 

berada di Bangkinang Kota dapat disimpulkan bahwa pelanggan belum merasa 

puas dengan pelayanan yang disajikan oleh Loket Pembayaran Rekening Listrik. 

Lebih lanjut, untuk memperkuat hasil investigasi maka dilakukan interview 

kepada beberapa pelanggan dan melakukan penyebaran kuesioner pendahuluan 

kepada 30 Responden yang berisikan 12 pertanyaan. Hasilnya diperoleh bahwa 

pelanggan belum puas dan komplein terhadap proses pelayanan yang diberikan 

oleh Loket Pembayaran Listrik PLN Bangkinang Kota. Disisi lain, pelanggan 

tidak memiliki pilihan untuk mencari jasa pelayanan pembayaran tagihan listrik 

lainnya, sehingga pelanggan hanya bisa berharap adanya perbaikan dari pihak 

penyelanggara jasa pembayaran listrik untuk memperbaiki lamanya proses antrian 

tersebut. Penelitian ini memfokuskan pada pelanggan Loket Pembayaran 

Rekening Listrik Bangkinang Kota yang menjadi konsumen dari perusahaan PT. 

PLN (Persero) Kecamatan Bangkinang Kota. 

3.5 Perumusan Masalah 

Perumusan yang baik akan membantu dalam menyelesaikan masalah, 

karena dalam tujuan terdapat suatu batasan yang terinci atas ruang lingkup 

permasalahan utama. Tujuan dari perumusan masalah ini untuk memperjelas 

tentang masalah yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini. Agar 

memudahkan peneliti dalam menentukan konsep-konsep teoritis yang telah 

ditelaah dan memilih metode penguji data yang tepat, maka diperoleh suatu 

rumusan masalah yaitu menganalisa kepuasan pelanggan dengan menggunakan 

metode Service Quality, Lean dan Six Sigma. 

3.6 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan ditetapkan untuk mendapatkan solusi permasalahan yang akan 

diteliti. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dilakukan sebelumnya, maka 

ditetapkanlah tujuan dari pelaksanaan penelitian ini yakni menganalisa kepuasan 

pelanggan dengan menggunakan metode Service Quality, Lean dan Six Sigma. 

Manfaat penelitian terbagi atas dua yaitu bagi perusahaan dan bagi 
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peneliti. Bagi perusahaan yang memberikan kontribusi masukan dan sebagai 

bahan evaluasi dalam memperbaiki kualitas layanan pada lima Loket Pembayaran 

Rekening Listrik di wilayah Bangkinang Kota agar dapat menambah tingkat 

kualitas pelayanan dan berkurangnya tingkat keluhan dari para pelanggan serta 

merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan, sehingga perusahaan dapat 

bertahan terhadap ketatnya persaingan bisnis yang semakin kompetitif, dan bagi 

peneliti agar mendapatkan ilmu dan pengalaman dalam menganalisis 

permasalahan yang ada pada suatu perusahaan, serta dapat menambah wawasan 

dalam memahami ilmu Teknik Industri. 

 

3.7 Penentuan Populasi dan Sampel 

 Sebelum melakukan penyusunan kuesioner terlebih dahulu yang harus 

dilakukan ialah menetukan siapa yang menjadi populasi dan sampel dalam 

penelitian, sehingga data yang didapat nantinya akurat dan sesuai. 

3.7.1 Populasi 

Menurut Nurul Zurich (2009), Populasi adalah ”Seluruh data yang menjadi 

perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan”. Jadi, 

populasi berhubungan dengan data, maka banyaknya atau ukuran populasi akan 

sama dengan banyaknya manusia. Dalam pengambilan data yang menjadi 

populasi pada penelitian ini adalah pelanggan PT. PLN (Persero) Wilayah 

Bangkinang Kota yang berjumlah 92.462 pelanggan (Sumber: berdasarkan data 

pada Kantor PT. PLN (Persero) Wilayah Bangkinang Kota, 2017). 

3.7.2  Sampel  

Menurut Suharsimi Arikunto (2009) Sampling (sampel) didefenisikan 

sebagai “Pemilihan sejumlah subjek penelitian sebagai wakil dari populasi 

sehingga dihasilkan sampel yang mewakili populasi dimaksud”. Mengingat waktu 

dan biaya yang cukup besar dalam mengambil data penulis dapat menentukan 

sampel dengan menggunakan Teori Slovin: 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
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Keterangan: 

n  = Ukuran sampel 

N = Ukuran Populasi 

e  =  Taraf kesalahan (10% atau 0.1) 

Sehingga , Jumlah populasi (N) : 92.462 

𝑛 =
92.462

1 + (92.462). (0,1)2
 

     =
92.462

1 + 924,62
 

     =
92.462

924,63
 

     = 100 Responden 

Jadi, jumlah sampelnya adalah 100 yang artinya kuesioner akan di sebar 

sebanyak 100 kepada pelanggan PT. PLN (Persero) Wilayah Bangkinang Kota. 

3.8 Teknik Sampling 

Dalam peneltian ini, adapun cara dalam menentukan sampel dengan 

menggunakan teknik sampling Purposive Sampling. Hal ini dilakukan dengan 

cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi 

didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Sugiyono (2012) menjelaskan bahwa 

Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

subjektif tertentu oleh peniliti berdasarkan beberapa ciri atau karakteristik yang 

dimiliki sampel tersebut (Habibullah, 2013). 

3.9 Perancangan dan Penyebaran Kuesioner 

Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis. Kuesioner 

bertujuan untuk memperoleh data berupa jawaban para responden. Berikut 

langkah-langkah pembuatan kuesioner: 
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3.9.1 Menentukan Variabel 

Dalam penetapan variabel untuk membuat kuesioner maka peneliti 

mengacu kepada pendapat Tjiptono (2010). Dimana variabel yang digunakan 

dalam kuesioner berdasarkan atas lima dimensi jasa berdasarkan metode Servqual. 

Adapun lima dimensi tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Tangible (kasat mata). Untuk mengukur penampilan fisik, peralatan, 

karyawan serta sarana komunikasi. 

2. Reliability (keandalan), untuk mengukur kemampuan perusahan dalam 

memberikan jasa yang tepat dan dapat diandalkan. 

3. Responsiveness (daya tanggap), untuk membantu dan memberikan pelayanan 

kepada pelangan dengan cepat. 

4. Assurance (jaminan), untuk mengukur kemampuan dan kesopanan karyawan 

serta sifat dapat dipercaya yang dimiliki oleh karyawan. 

5. Emphaty (empati), untuk mengukur pemahaman karyawan terhadap 

kebutuhan konsumen serta perhatian yang diberikan oleh karyawan. 

Jadi pada penelitian ini akan menggunakan 5 dimensi pelayanan 

diantaranya Tangible, Reliability, Resvonsiveness, Assurance,dan Emphaty. 

3.9.2 Menentukan Skala Pengukuran 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan skala Likert sebagai 

pengukurannya. Dimana kategori yang digunakan adalah sebagai berikut Tabel  

 Tabel 3.1 Kategori Jawaban Menurut Skala Likert 

Skala 
Keterangan 

Persepsi Harapan 

5 Sangat  Puas Sangat Harap 

4 Puas Harap 

3 Cukup Puas Cukup Harap 

2 Kurang Puas Kurang Harap 

1 Tidak Puas Tidak Harap 



III-8 
 

Kuesioner disusun mengacu pada lima dimensi jasa pelayanan, dan terdiri 

dari 10 pertanyaan tangible, 6 pertanyaan reliability, 5 pertanyaan 

resvonsivenness, 4 pertanyaan Assurance 5 pertanyaan emphaty. Jadi jumlah 

seluruh pertanyaan adalah 30 butir.  

Berikut ini merupakan bentuk dari kuesioner yang akan digunakan sebagai 

pengujian sistem terintegrasi ketiga metode dari penilitian ini, yaitu servqual, 

lean, dan six sigma. 

Tabel 3.2 Kuesioner Metode servqual, lean dan six sigma 

No Pernyataan 

1 

Tangible 

Kebersihan dan kenyamanan ruang tunggu loket  

2 Jumlah operator loket yang memadai 

3 Promosi layanan yang diberikan kepada pelanggan 

4 Penataan ruangan dan fasilitas loket 

5 Kerapihan pakaian dan penampilan fisik karyawan loket 

6 Keamanan dan kenyamanan tempat parkir loket 

7 Kelengkapan fasilitas dan peralatan loket 

8 
Komitmen petugas loket dalam menanggapi keluhan 

pelanggan  

9 Keseriusan petugas loket saat menjalankan tugas 

10 
Kecepatan dan kelancaran jaringan saat transaksi 

pembayaran 

11 

Reliability 

Kualitas hasil perbaikan dan gangguan 

12 Kesiagaan petugas gangguan 24 jam 

13 Ketepatan waktu buka loket  

14 
Kesiagaan petugas dalam melayani pelanggan dengan 

segera 

15 Ketepatan prosedur kerja petugas loket 

16 
Kesesuaian rekening tagihan dengan jumlah pemakaian 

listrik 

17 

Responsivness 

Kecekatan karyawan dalam menyelesaikan klaim tagihan 

18 
Daya tanggap karyawan dalam menyikapi laporan 

kerusakan / gangguan 

19 
Ketelitian dan kecermatan petugas saat menanggapi 

keluhan 

20 
Kesigapan petugas terhadap pelanggan pemasangan baru 

dan perubahan daya 

21 
Kesungguhan dan keseriusan petugas dalam menyelesaikan 

keluhan / komplain pelanggan 



III-9 
 

Tabel 3.2 Kuesioner Metode servqual, lean dan six sigma (Lanjutan) 

No Pernyataan 

22 

Assurance 

Keramahan dan kesopanan karyawan loket ketika melayani 

pelanggan 

23 Sikap adil karyawan loket terhadap semua pelanggan 

24 Kejelasan informasi kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) 

25 Kemampuan dan keahlian petugas loket 

26 

Empathy 

Kejelasan informasi pemasangan baru dan penambahan 

daya 

27 Kemudahan melaporkan kerusakan / gangguan 

28 Kesabaran petugas mendengarkan keluhan pelanggan  

29 
Pemahaman karyawan loket terhadap keluhan dan klaim 

pelanggan 

30 
Aksi cepat tanggap petugas loket saat menanggapi keluhan 

pelanggan 

 

3.10  Uji Validitas dan Reliabilitas 

Sebelum menyebarkan kuesioner, terlebih dahulu melakukan uji validitas 

dan reliabilitas. Uji ini dilakukan untuk mengukur kekuatan kuesioner yang dibuat 

agar bisa digunakan dalam penelitian. 

 

3.10.1 Uji validitas  

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan 

menghasilkan nilai yang sesuai dengan tujuan alat ukur. Pengujian validitas 

dilakukan dengan membandingkan antara rhitung terhadap rtabel, yang diolah dengan 

bantuan software SPSS 17. Validitas merupakan alat ukur untuk melihat atau 

mengetahui apakah kuesioner dapat digunakan untuk mengukur keadaan 

responden sebenarnya. Data dikatakan valid apabila r hitung lebih besar dari pada 

r tabel. 

 

3.10.2 Uji reliabilitas  

Uji reliabilitas dilakuan untuk mengetahui sejauh mana hasil  pengukuran 

kuesioner yang digunakan relatif konsisten bila dilakukan pengukuran dua kali 

atau lebih pada responden yang berbeda. Reliabilitas kuesioner berkaitan dengan 
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skor hasil pengukuran terbebas dari kesalahan pengukuran. Metode yang 

digunakan untuk pengujian reliabilitas dalam penelitian ini ditentukan 

berdasarkan nilai AlphaCronbach yang didapat dengan bantuan Software SPSS 

versi 17. 

Untuk menentukan keeratan hubungan dari perhitungan koefisien 

reliabilitas, maka digunakan kriteria berikut: 

1. Kurang dari 0,2 : Hubungan yang sangat kecil dan bisa diabaikan 

2. 0,2 - <0,4 : Sangat kecil (tidak erat) 

3. 0,4 - <0,7 : Hubungan cukup erat 

4. 0,7 - < 0,9 : Erat (reliable) 

5. 0,9 - < 1,0 : Sangat erat 

6. 1  : Sempurna 

 

3.11 Pengumpulan Data 

Untuk menghasilkan suatu penelitian yang ilmiah dan bisa dipertanggung 

jawabkan, data merupakan hal yang sangat signifikan. Oleh sebab itu data yang 

yang dikumpulkan harus benar riil dan bukan rekayasa. Data dikumpulkan 

menggunakan metode survei pada perusahaan. Tahap pengumpulan data pada 

penelitian ini diperoleh dengan cara:  

3.11.1  Data Primer  

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari 

responden atau pelanggan yang berkunjung pada loket pembayaran rekening 

listrik wilayah Bangkinang Kota dan data pengamatan (observasi), wawancara, 

kuesioner pendahuluan serta informasi lainnya. 

3.11.2 Data Sekunder 

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data 

mengenai loket pembayaran rekening listrik wilayah Bangkinang Kota yang 

terdiri dari Profil dan data yang didapat dari PT. PLN (Persero) Wilayah 

Bangkinang Kota. 
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3.12 Pengolahan Data 

Setelah data diperoleh (dikumpulkan), maka tahapan selanjutnya yang 

dilakukan pada penelitian adalah mengolah data tersebut. Pengolahan dilakukan 

agar data-data yang terkumpul sebelumnya dapat dianalisa dan diambil 

kesimpulan berdasarkan tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Adapun tahapan 

dalam pengolahan data dalam penilitian ini ialah: 

3.12.1 Pengolahan Data Tingkat Kepuasan Pelanggan  

Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan pada penilitian ini, maka 

dilakukan pengolahan data sebagai berikut: 

1. Menghitung nilai gap yang terjadi. Nilai gap ini berasal dari nilai 

harapankonsumen dan persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan yang 

diberikan. Jika gap bernilai positif atau lebih dari satu, maka konsumen puas 

atas layanan yang diterima, karena apa yang mereka persepsikan atas layanan 

yang diterima melebihi harapan atas layanan yang akan diterima. Jika gap 

bernilai negatif, maka konsumen tidak puas dan terjadi gap, hal itu terjadi 

karena harapan atas layanan yang akan diterimanya lebih tinggi dari apa yang 

konsumen persepsikan atas layanan yang diterimanya. Jika gap sama dengan 

nol, maka tidak ada gap, karena apa yang konsumen harapkan sama dengan 

apa yang konsumen persepsikan terhadap layanan yang diberikan. 

2. Mengidentifikasi atribut-atribut yang paling berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen berada pada dimensi apa, hal ini diketahui dari nilai gap negatif 

tertinggi. Maka atribut-atribut yang mempunyai pengaruh terhadap kepuasan 

konsumen untuk dilakukan improve. 

3.12.2 Pengolahan Data Tingkat Kinerja Kualitas Layanan 

 Untuk mengetahui tingkat kinerja kualitas layanan pada penilitian ini, 

maka dilakukan pengolahan data sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi waste berdasarkan nilai gap negatif tertinggi. Nilai gap 

negatif tertinggi tersebut dicari akar penyebabnya, kemudian baru 

dikelompokkan ke dalam tipe-tipe waste. 
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2. Menentukan critical to quality (CTQ), yang berasal dari hasil pembobotan 

dan urutan waste yang terjadi. 

3. Mengukur kapabilitas proses, pengukuran ini berdasarkan CTQ yang telah 

diidentifikasi sebelumnya, maka setelah itu dilakukan pengukuran kapabilitas 

proses terhadap CTQ yaitu waste tertinggi atau tertinggi hasil pembobotan. 

3.13 Analisa Hasil Pengolahan Data 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, maka selanjutnya 

peniliti dapat menganalisa lebih mendalam hasil dari data yang telah diperoleh. 

Analisa terhadap hasil perhitungan pengolahan data bertujuan untuk memberikan 

penjabaran tentang pengolahan data yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun 

hal-hal yang dilakukan pada tahap analisa hasil pengolahan data ialah: 

1. Menganalisa faktor-faktor penyebab waste yang berpengaruh terhadap kinerja 

kualitas layanan dan nantinya akan mempengaruhi kepuasan konsumen total. 

2. Menganalisa kapabilitas proses yang berasal dari CTQ yang merupakan waste 

yang mempunyai nilai waste terbobot tertinggi.  

3. Membangun root cause analize, dilakukan untuk mengetahui akar penyebab 

dengan menggunakan diagram Fishbone. Setelah menganalisa hasil 

pengolahan data, maka dilakukan improve, dengan cara memberikan usulan 

perbaikan pada kualitas layanan. Usulan perbaikan ini di titik beratkan pada 

atribut yang mempunyai nilai gap negatif tertinggi dan pada waste yang 

mempunyai tingkat hasil pembobotan tertinggi. 

3.14 Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan disini menggambarkan hasil perhitungan, apakah dengan 

mengintegrasikan metode servqual, lean dan six sigma dapat diimplementasikan 

pada industri jasa atau layanan dengan mengukur tingkat kepuasan konsumen dan 

kinerja kualitas layanan yang diberikan. 

Saran berisi saran teknis dan dengan mengintegrasikan metode servqual, 

lean dan six sigma sistem ini akan memberikan dampak yang signifikan. 


