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Adapun langkah-langkah penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.1 Studi Pendahuluan

Studi Pendahuluan dilakukan dengan cara melakukan pendataan data

melalui observasi, wawancara (interview) dan dengan menggunakan kuesioner

pendahuluan dengan pihak atau lembaga terkait yang menjadi objek penelitian.

Dimana hasil data yang diperoleh akan dibahas lebih lanjut guna mengetahui

permasalahan sebenarnya.

3.2 Studi Pustaka

Studi pustaka bertujuan untuk mendapatkan referensi-referensi atau

literatur yang mendukung dalam pemecahan permasalahan yang ada. Dalam

penelitian ini referensi yang dibutuhkan sebagai acuan antara lain buku-buku

perpustakaan. Selain itu, penulisan juga mengacu kepada karya ilmiah yang

mendukung teori seperti jurnal-jurnal terkait dengan penelitian.

3.3 Perumusan Masalah

Loyalitas pelanggan merupakan asset yang penting untuk eksistensi sebuah

perusahaan untuk tetap bertahan dan mampu bersaing dengan para kompetitornya.

Oleh karena itu agar perusahaan mampu terus bertahan dalam persaingan yeng

semakin ketat, suatu perusahaan perlu mengetahui faktor-faktor yang

mempengaruhi loyalitas pelanggan. Berdasarkan uraian di atas maka rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah untuk melihat tingkat kepuasan dan loyalitas

konsumen terhadap produk Hutchison 3 Indonesia di kalangan mahasiswa jurusan

teknik industri dilingkungan universitas islam negeri sultan syarif kasim riau.

3.4 Penentuan Tujuan serta Manfaat Penelitian

Penentuan tujuan penelitian merupakan langkah awal yang harus

dilakukan sebelum memulai suatu penelitian. Maksud penentuan tujuan penelitian

adalah agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan terarah dan mancapai

sasaran.
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Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis tingkat loyalitas konsumen produk Hutchison 3

Indonesia.

2. Untuk menganalisis prioritas perbaikan atribut dan kepuasan produk

Hutchison 3 Indonesia.

Dan adapun manfaat dari penelitian yang akan dilakukan nantinya, antara

lain adalah:

1. Penulis, dapat mengetahui dan memperluas pandangan penulis sekaligus

melakukan perbandingan antara ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dengan

keadaan yang sebenarnya.

2. Bagi pihak perusahaan, sebagai program tindak lanjut untuk mengetahui

faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan terhadap

sebuah perusahaan.

3. Bagi pihak lain, terutama rekan-rekan mahasiswa serta para pembaca yang

ingin mengetahui tentang pengukuran loyalitas pelanggan terhadap sebuah

perusahaan.

3.5 Batasan Masalah

Setelah ditetapkan tujuan penelitian, maka perlu dibuat batasan masalah

agar penelitian yang dilakukan jelas dan terarah. Batasan masalah digunakan

untuk membatasi bahasan-bahasan yang tidak dikaji oleh peneliti. Adapun

bahasan pada penelitian ini adalah:

1. Data responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah sample

mahasiswa sains dan teknologi yang menggunakan produk Hutchison 3

Indonesia.

2. Lama penelitian yang dilakukan dimulai dari bulan Desember 2013 sampai

bulan Maret 2014.
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3.6 Penentuan Populasi dan Sampel

Salah satu metode yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel

adalah menggunakan rumus (Accidental sampling). Dimana metode ini

merupakan prosedur sampling yang memilih sampel dari orang atau unit yang

paling mudah dijumpai atau diakses (Suyatno, 2001).

Untuk menentukan besar sampel dari jumlah populasi yang tidak

diketahui, penulis mengacu kepada kutipan Eriyanto (2007) menggunakan rumus:n = ∝∕ ( )
............................................................(3.1)

Dimana :

n : Besarnya sampel yang diperlukan

p : Proporsi yang diduga (jika nilai p tidak diketahui, maka bisa

menggunakan nilai estimasi tertinggi, yaitu p = 0.5)

2
Z : Nilai z (tabel normal) yang berhubungan dengan tingkat kepercayaan

E : Kesalahan maksimum yang dapat diterima

Dengan menggunakan tingkat kepercayaan 90% (
2

Z =1.64), standar error  10 %

serta dengan nilai p sebesar 0.5, maka jumlah sampel adalah :

    
 21.0

5.015.0264.1
n




x

n = 67,24 ≈ 68 maka sampel yang perlu diambil adalah 68 responden.

3.7 Pembuatan Kuesioner

Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang akan digunakan oleh peneliti

untuk memperoleh data dari sumbernya secara langsung melalui proses

komunikasi atau dengan mengajukan pertanyaan.

Penyusunan kuesioner dilakukan untuk memilih pertanyaan-pertanyaan

yang akan disajikan dalam kuesioner agar pertanyaan–pertanyaan yang diajukan

kepada responden mudah dimengerti. Pada pembuatan kuesioner juga harus

dilihat sesuai dengan apa yang kita teliti, contohnya mengenai kualitas pelayanan

isi kuesioner juga berkaitan dengan kualitas pelayanan.
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Kuisioner sebagai alat pengumpulan data disusun dalam dua bentuk

pertanyaan yang bersifat terbuka dan pertanyaan yang bersifat tertutup.

Pertanyaan terbuka di mana responden dapat menjawab sesuai dengan yang

diinginkan dengan kata-kata mereka sendiri. Sedangkan pertanyaan tertutup di

mana peneliti memerikan semua kemungkinan jawaban, dan responden tinggal

memilih di antaranya (Philip Kotler dkk., 1999).

Untuk pengukuran atribut digunakan Skala Likert. Dalam skala ini dibagi

atas lima kategori jawaban yang menunjukkan derajat kepentingan (untuk data

harapan), dan derajat kepuasan (untuk data kinerja/persepsi).

Adapun tahapan pembuatan kuesioner adalah sebagai berikut:

a. Penetapan variabel

b. Penjabaran atribut

c. Skala penilaian kuesioner

d. Susunan kuesioner

a. Penetapan Variabel

Dalam Penetapan variabel untuk membuat kuesioner maka peneliti

mengacu kepada pendapat Parasuraman, Zeithaml dan Berry. Dimana variabel

yang digunakan dalam kuesioner berdasarkan atas lima dimensi jasa. Adapun lima

dimensi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kualitas produk

2. Kualitas pelayanan

3. Desain produk

4. Harga

5. Kepercayaan

6. Loyalitas pelanggan

b. Penjabaran Atribut

Berdasarkan lima dimensi kualitas jasa di atas, kuesioner dikembangkan

menjadi atribut-atribut pertanyaan. Adapun atribut-atribut tersebut sebagai

berikut:
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i. Kualitas Produk

1. Performance (kinerja) operator seluler 3 (three) mampu menjalankan fungsi

sesuai produk inti yang dibeli. Misalnya, jaringan / sinyal yang kuat.

2. Features (fitur) operator seluler 3 (three) memiliki nilai tambahan sesuai

dengan kebutuhan. Misalnya, voucher SMS, voucher internet, MMS, Bonus

Pulsa, 3G, dan lain-lain.

3. Kehandalan Produk operator seluler 3 (three) dapat bertahan dalam waktu

yang lama.

ii. Kualitas Pelayanan

1. Warna pada kemasan produk operator seluler 3 (three) sangat menarik.

2. 3 (three) mampu memberikan layanan tambahan seperti penggantian SIM

Card yang rusak dan Customer Care dengan cepat.

3. Produk 3 (three) telah memberikan pelayanan yang baik terhadap konsumen

4. 3 (three) senantiasa memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan saya.

5. Iklan produk 3 (three) sudah memberikan informasi yang lengkap tentang

fitur-fitur 3 (three).

iii. Desain Produk

1. 3 (three) memiliki jaringan sinyal dengan jangkauan wilayah yang luas di

seluruh Indonesia.

2. Model fitur-fitur pada kartu seluler seluler 3 (three) sangat menarik dan tidak

ketinggalan zaman.

iv. Harga

1. Tarif harga yang ditawarkan 3 (three) sesuai keistimewaan fitur yang ada (tarif

telepon, SMS, Mobile Kampus dan internet).

2. Tarif harga 3 (three) yang ditawarkan relatif terjangkau.

3. Tarif harga yang ditawarkan seleler 3 (three) sesuai dengan manfaat yang saya

terima.
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v. Kepercayaan

1. Saya mempercayai produk 3 (three) karena kehandalan produk yang

diberikan.

2. Saya mempercayai produk 3 (three) karena kualitas pelayanan yang diberikan

sangat memuaskan.

3. Saya mempercayai produk 3 (three) karena hasil keseluruhan manfaat dari

produk 3 (three) dapat memenuhi kebutuhan saya.

vi. Loyalitas Pelanggan

1. Saya berminat untuk terus membeli produk-produk dari 3 (three).

2. Saya memprioritaskan memilih produk 3 (three) dibanding produk seluler

lain.

3. Saya akan merekomendasikan kepada teman-teman saya untuk menggunakan

produk 3 (three).

c. Skala Penilaian Kuesioner

Daftar pertanyaan kuesioner mencakup dua indikator yaitu pertanyaan

terhadap indikator tingkat kepentingan dan kepuasan. Pertanyaan yang digunakan

dalam penelitian ini merupakan pertanyaan tertutup, dimana kategori yang

digunakan oleh skala likert berupa analisis tingkat kepentingan dan kepuasan

dengan lima kategori sebagai berikut (Istijanto, 2006):

Tabel 3.1 Kategori Jawaban Menurut Skala untuk Item Kepentingan
Kategori Skala

Sangat penting 5
Penting 4
Ragu-ragu 3
Tidak penting 2
Sangat tidak penting 1
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Tabel 3.2 Kategori Jawaban Menurut Skala untuk Item Kinerja
Kategori Skala

Sangat puas 5
Puas 4
Ragu-ragu 3
Tidak puas 2
Sangat tidak puas 1

Untuk pertanyaan mengenai demografi responden, skala yang digunakan

adalah skala Nominal. Skala nominal merupakan skala yang digunakan untuk

memberi label, simbol, lambang atau nama suatu kategori (Istijanto, 2006). Salah

satu contoh skala nominal untuk pertanyaan dalam kuesioner:

 Jenis kelamin Anda (silahkan beri tanda )

 Pria  Wanita

d. Susunan Kuesioner

Pada penyusunan kuesioner dalam penelitian ini memiliki tiga komponen

utama, dimana komponen tersebut dapat mewakili pertanyaan yang diharapkan

dapat menjawab tujuan yang ingin dicapai. Komponen bagian dari kuesioner

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3 Bagian dari Komponen Kuesioner
No Komponen Bagian Pertanyaan

1. Demografi Responden I

2. Tingkat Kepentingan dan Tingkat Kinerja II

3. Tingkat Loyalitas Konsumen III

3.8 Pengumpulan Data

Agar dalam pelaksanaan penelitian dapat dijalankan dengan mudah serta

sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka diperlukan langkah

pemecahan yang baik dan pada pemecahan masalah tersebut dibutuhkan data-data

pendukung, adapun data-data yang diperlukan adalah:
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1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari konsumen berupa jawaban dari

pertanyaan dalam kuesioner yang dibagikan kepada mahasiswa teknik industri.

Dalam kuesioner, atribut-atribut yang ditanyakan kepada konsumen harus valid

dan reliabel. Selain itu juga jumlah data yang dikumpulkan harus memenuhi

jumlah data yang dibutuhkan dalam pengolahan data.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapatkan dengan mempelajari literatur

yang berhubungan dengan penelitian dan dokumen-dokumen perusahaan. Data-

data ini berisi tentang petunjuk dalam pelaksanaan penelitian dan semua informasi

yang berguna dalam penyusunan laporan.

3.9 Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Setelah kuesioner dilakukan penyebaran kuesioner kepada wajib pajak

selanjutnya dilakukan uji validitas dan reliabilitas untuk mengetahui kuesioner

layak untuk disebarkan kepada responden atau belum dan jika belum perlu

diperbaiki lagi karena pada penelitian ini yang menjadi alat untuk mengumpulkan

data primer adalah kuesioner.

Validitas pengukuran tersebut dapat dilihat pada Corrected Item- Total

Correlation tampilan SPSS uji reliabilitas. Corrected Item- Total Correlation

adalah korelasi antara item bersangkutan dengan total item. Secara umum, jika

nilai Corrected Item- Total Correlation lebih besar dari r tabel maka pertanyaan

tersebut dapat dikatakan valid (Anwar, 2011).

2. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas dilakukan jika butir-butir pertanyaan kuesioner sudah dinyatakan

valid maka perlu diuji tingkat reliabilitasnya dengan menggunakan teknik. Uji

reliabilitas dilakukan dengan menggunakan reliability analysis yang terdapat pada

software SPSS 17.0 for Windows.
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3.10 Data Valid dan Reliabel

1. Data Valid

Untuk mengetahui validnya kuesioner dilakukan dengan membandingkan r

tabel dengan r hitung. Nilai r tabel dilihat pada tabel r dengan:

df= n-2 (n= jumlah responden/sampel) ...................(3.2)

Pada tingkat kemaknaan 5%, maka akan didapatkan angka r tabel. Nilai r

hasil/output SPSS dapat dilihat pada kolom”Corrected item-Total Correlation”.

Kesimpulannya, masing-masing pertanyaan/pernyataan dibandingkan nilai r

hasil/output dengan nilai r tabel, bila r hasil>r tabel, maka pertanyaan tersebut

valid.

2. Data Reliabel

Setelah semua pertanyaan valid semua, analisis dilanjutkan dengan uji

reliabilitas. Untuk mengetahui reliabilitas adalah dengan membandingkan nilai r

hasil dengan r tabel. Dalam uji reliabilitas sebagai nilai r hasil adalah nilai

“Cronbach’s Alpha”. Kesimpulannya, bila r Alpha > r tabel, maka pertanyaan

tersebut reliabel.

3.11 Pengolahan Data

Pada tahap ini dilakukan pengolahan terhadap data-data yang telah

dikumpulkan. Adapun pengolahan data dilakukan untuk mengetahui tingkat

kepuasan pelanggan terhadap kinerja perusahaan berdasarkan faktor-faktor yang

mempengaruhi minat konsumen menggunakan metode Importance Performance

Analysis (IPA), metode analisis tingkat loyalitas dan metode matriks perpindahan

merek, terhadap mahasiswa sains dan teknologi pengguna kartu 3.

3.12 Analisa Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, maka selanjutnya kita

dapat menganalisa lebih mendalam dari hasil pengolahan data. Analisa tersebut

akan mengarahkan pada tujuan penelitian dan akan menjawab pertanyaan pada

perumusan masalah. Analisa hasil data pada penelitian ini adalah tentang tingkat

loyalitas dan matriks perpindahan merek ditujukan untuk mengetahui hal-hal yang
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menjadi prioritas perbaikan tehadap faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat

kepuasan konsumen dan tingkat loyalitas konsumen terhadap produk 3.

3.13 Penutup

Penutup berisi kesimpulan dan saran dari penelitian. Kesimpulan ini

merupakan jawaban dari tujuan penelitian, apabila semua tujuan penelitian sudah

terjawab pada kesimpulan, berarti penelitian ini sudah benar. Saran merupakan

masukan kepada pihak jurusan dan fakultas.


