
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Langkah Penelitian Tugas Akhir

Penelitian ini merupakan penelitian untuk menganalisa Kualitas Layanan

Sistem Informasi Menggunakan Metode Service Quality. Penelitian ini

dimaksudkan untuk mengetahui gambaran dan permasalahan yang ada selama

penelitian berlangsung. Selengkapnya dapat dilihat pada

Gambar 3.1 Flowchart Metodologi Penelitian

Tahap Kegiatan Hasil

METODOLOGI PENELITIAN

TAHAP I
Perencanaan

TAHAP III
Analisa Dan
Pembahasan

TAHAP II
Pengumpulan Data

TAHAP IV
Dokumentasi

MULAI

1. Menentukan masalah
2. Menentukan ruang

lingkup dan tujuan
3. Menentukan judul

1. Observasi
2. Wawancara
3. Kuesoner
4. Study literatur

1. Study pendahuluan
2. Uji validitas dan

reliabilitas kueoner
3. Analisa kualitas

layanan dengan
SERVQUAL

4. Perhitungan CSI

1. Dokumentasi laporan
tugas akhir

2. Presentasi hasil
penelitian

Proposal Tugas
Akhir

1. Data primer
2. Data sekunder

1. Hasil validitas dan reabilitas
kuesoner

2. Tingkat kualitas layanan
3. Tingkat kepuasannasabah
4. Rekomendasi kepada pihak

BPR PD. Sarimadu

Laporan tugas
akhir

SELESAI



Keterangan Flowchar:

1.2 Tahap-Tahap Penelitian

Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

3.2.1 Tahap Persiapan

Tahap perencanaan merupakan tahap awal dalam penelitian. Ada beberapa

hal yang ditentukan dalam tahap perencanaan ini, yaitu:

1. Menentukan masalah

Permasalahan merupakan kunci utama kenapa tugas akhir ini dibuat.

Tugas akhir ini dibuat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Dalam proses perumusan masalah, peneliti melakukan observasi untuk

melihat keadaan secara langsung di BPR PD. Sarimadu Cab.

Pekanbaru.

2. Menentukan ruang lingkup dan tujuan

Penentuan ruang lingkup ini dilakukan agar penelitian lebih terarah,

sedangkan tujuan merupakan sasaran yang akan dicapai dalam

penyusunan tugas akhir ini.

3. Menentukan Judul

Judul akan menggambarkan isi dari laporan. Berdasarkan

permasalahan yang ada, maka dapat disimpulkan judul untuk

penelitian ini adalah “Analisa Kualitas Layanan Sistem Informasi

Perbankan Menggunakan Metode Service Quality (Study Kasus: Bank

Perkreditan Rakyat PD. Sarimadu Cabang Pekanbaru)”.

3.2.2 Tahap Pengumpulan Data

Tahap yang selanjutnya adalah tahap pengumpulan data. Data diperlukan

untuk mempermudah peneliti melakukan penelitian. Dalam proses pengumpulan

data, ada beberapa teknik yang dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi atau Pengamatan

Peneliti mendatangi tempat penelitian untuk mengamati cara

pegawai dalam melayani nasabah.



2. Wawancara

Melakukan wawancara atau menanyakan kepada objek yang akan

diteliti tentang penelitian yang dilakukan. Sumber yang akan

diwawancarai adalah bagian :

a) TSI (Teknologi dan Sistem Informatika) : Fadhly Akbar, Amd

b) Customer service : Tri Astuti Walyani

c) Administrasi Kredit : Romi Saputra

3. Kuesioner

Peneliti memberikan pertanyaan secara tertulis kepada responden

yaitu nasabah.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik sampling

slovin, dengan rincian jumlah populasi sebagai berikut:

Tabel 3.1 Rincian jumlah populasi

No Type Nasabah Jumlah Nasabah

1. Umum 2.436

2. Perusahaan 35

3. Pelajar 2.388

Total Nasabah 4859

Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan rumus slovin adalah

sebagai berikut:

n =

Keterangan :

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan

pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan.

Ukuran populasi yang digunakan berdasarkan jumlah pengunjung yang

terbaru yaitu sejak tahun 2013 sebanyak 4.859 orang (data dari Bank Sarimadu



Cab. Pekanbaru). Berdasarkan data pengunjung yang dimasukkan ke dalam rumus

Slovin maka diperoleh jumlah sampel yang akan di ambil yaitu.

n =
.. ( , )

n =
.. ( , )

n =
.

n = 0,9798

n=97,98

Dengan demikian, jumlah sampel yang akan diambil adalah sebanyak 100

orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Nasabah umum : = 50, 13377 = 50

2. Nasabah Perusahaan : = 0,7 = 1

3. Nasabah Pelajar : = 49,14 = 49

Tabel 3.2 rincian jumlah sampel

NO. TYPE NASABAH BANYAK

SAMPEL

1 Umum 50

2 Perusahaan 1

3 Pelajar 49

Jumlah 100 orang

4. Studi Literatur

Peneliti mengumpulkan data dari buku-buku, jurnal, dan internet.

Materi yang diperlukan dalam penelitian ini berkaitan dengan metode

servqual, CSI.

3.3 Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian dilakukan di Bank Perkreditan Rakyat PD

Sarimadu cabang pekanbaru, Jalan. Soekarno Hatta No. 676 Pekanbaru.



1.4 Tahap Analisa dan Pengolahan Data

1. Study Pendahuluan

Studi pendahuluan bertujuan untuk mengetahui apakah permasalahan yang

terjadi pantas untuk diangkat dalam sebuah penelitian. Studi pendahuluan

dapat dilakukan dengan observasi.

Peneliti melakukan pengolahan data dari proses pengumpulan data tadi.

Data-data yang diolah oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu:

a. Uji Validitas dan Reabilitas Kuisioner

Pengujian validitas perlu dilakukan sebagai alat untuk menguji apakah

butir-butir pertanyaan dalam kuesioner betul-betul valid atau tidak. Uji

validitas yang dilakukan adalah uji validitas konstruk dan uji validitas isi. Uji

validitas dilakukan dengan menggunakan metode korelasi product moment

terhadap pengguna sistem. Metode tersebut terdapat dalam persamaan yaitu
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Keterangan :

= Koefisien korelasi antara skor butir (X) dengan skor butir(Y)

N =  Banyaknya responden∑ =  Jumlah skor variabel (X)∑ =  Jumlah skor variabel (Y)∑ 2 =  Jumlah kuadrat skor variabel (X)∑ 2 =  Jumlah kuadrat skor variabel (Y)∑ = Jumlah perkalian skor item dengan skor butir (X) dan skor

variabel (Y)

Jika rxy lebih besar atau sama dengan nilai r tabel pada taraf

signifikansi tertentu, berarti instrument tersebut memenuhi kriteria validitas.



Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah butir-butir

pertanyaan dalam kuesioner betul-betul reliable dan konsisten untuk

mengukur gejala yang sama pada responden.  Pengujian reliabilitas dilakukan

menggunakan metode Cronbach Alpha terhadap responden.  Dengan rumus ,

yaitu
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Keterangan :

11 = Reabilitas Instrumen

= Banyaknya butir pertanyaan∑ 2 = Jumlah Varian butir

2 = Varian Total

Semakin besar nilai α cronbach yang didapat, maka semakin tinggi

tingkat reliabilitas penelitian yang dilakukan.

b. Perhitungan Servqual

Perhitungan servqual pada penelitian ini sesuai dengan langkah-langkah

dan rumus pada bab II (hal 9-11). Hasil dari perhitungan servqual tersebut

dapat menentukan tingkat kualitas layanan yang diberikan telah memuaskan

atau tidak. Dan dari perhitungan servqual juga dapat menganalisa prioritas

dari tiap atribut pelayanan yang perlu diperbaiki ataupun tidak, dengan

menggunakan diagram kartesius.

c. Perhitungan CSI (Costumer Satification Indeks)

Perhitungan Costumer Satification Indeks atau indeks kepuasan pelanggan

dilakukan dengan langkah-langkah dan rumus pada bab II (hal 12-13). Hasil

dari perhitungan CSI dapat menentukan tingkat kepuasan dari pengguna.

Nilai CSI dibagi dalam 5 kriteria dari tidak puas hingga sangat puas (Ihsani,

2005 dikutip oleh Sanjaya, 2008)



Tabel 3.3 Kriteria CSI

Nilai CSI Kriteria CSI

0,81 – 1,00 Sangat Puas

0,66 – 0,80 Puas

0,51 – 0,65 Cukup Puas

0,35 – 0,50 Kurang Puas

0,00 – 0,34 Tidak Puas

3.5 Tahap Dokumentasi

Pada tahap ini yang dilakukan adalah Melakukan proses dokumentasi

secara tertulis dalam bentuk sebuah laporan penelitian untuk lebih memperjelas

hasil dari penelitian tentang Kualitas Layanan Sistem Informasi Perbankan

Menggunakan Metode Service Quality.


