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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Obyek/Subyek Penelitian 

1. Obyek Penelitian. 

Obyek pada penelitian ini adalah Jogja T-Shirt yang berlokasi di 

jalan Jambon Dsn. Baturan RT. 01 RW. 19 Trihanggo Sleman - 

Yogyakarta yang telah berdiri sejak tahun 2009 oleh bapak Sugiyanto. 

2. Subyek penelitian. 

Subyek pada penelitian ini adalah konsumen yang berkunjung di 

Jogja T-shirt dan karyawan serta manajer Jogja T-shirt. 

B. Jenis Data Penelitian 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis data primer. 

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penelitian 

secara langsung dari sumber datanya. Data primer dapat berupa suatu opini 

dari subjek yang diteliti baik secara individu maupun kelompok, hasil 

observasi, kejadian, dan hasil pengujian. Metode yang digunakan untuk 

mendapatkan data primer ada dua, yaitu metode survei dan metode 

observasi. 
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C. Teknik Pengambilan Data 

1. Populasi 

Populasi merupakan karateristik yang menjadi objek penelitian, 

dimana karateristik tersebut berkaitan dnegan seluruh peristiwa, orang 

atau benda yang menjadi perhatian peneliti (Sajrono dan Julianita, 

2011). Populasi penelitian ini adalah seluruh pengunjung Jogja T-shirt 

dan seluruh manajer Jogja T-shirt. 

2. Sampel 

Teknik Pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan 

menggunakan teknik purposive sampling. Purposive Sampling adalah 

pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel 

yang diperlukan, penarikan ini dilakukan dengan cara memilih subyek 

dengan berdasarkan kriteria spesifik yang di tetapkan peneliti. Kriteria 

khusus yang digunakan pada penelitian ini adalah subyek berusia diatas 

17 tahun, dan pernah berkunjung ke jogja T-shirt. kriteria ini diambil 

karena dianggap pada usia tersebut konsume telah memiliki kendali 

penuh atas keputusan pembelian. Uma Sekaran (2006) mengungkapkan 

bahwa untuk menentukan ukuran sampel, jumlah yang digunakan 

sebaiknya lebih besar dari 30 dan kurang dari 500 adalah jumlah yang 

tepat untuk kebanyakan penelitian. Jumlah responden yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebesar 100 orang.  
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dua teknik 

yaitu angket (kuesionre) dan wawancara. 

1. Wawancara. 

Wawancara merupakan proses pengumpulan informasi yang sangat 

tepat dalam proses penelitian karena dapat memperoleh data yang lebih 

mendalam karena mampu menggali pemikiran atau pendapat secara 

mendetail. Proses wawancara akan ditujukan kepada pihak manajer 

2. Angket (kuesioner) 

Angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada subyek 

penelitian atau responden yang bertujuan untuk mencari data yang 

sesuai dengan permasalahan penelitian. Kuesioner ini disusun dari 

atribut yang digunakan peneliti. Berdasarkan pernyataan yang 

diberikan, setiap pertanyaan mempunyai bobot nilai 1 sampai dengan 5, 

dengan skala seperti berikut ini : 

a. Sangat tidak Setuju = diberi bobot nilai 1 

b. Tidak Setuju = diberi bobot nilai 2 

c. Netral = diberi bobot nilai 3 

d. Setuju = diberi bobot nilai 4 

e. Sangat Setuju = diberi bobot nilai 5 
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Penelitian ini juga memiliki kuesioner untuk mengetahui tingkat 

kepentingan atribut dengan bobot nilai sebagai berikut: 

a. Sangat Tidak Penting = diberi bobot nilai 1 

b. Tidak Penting = diberi bobot nilai 2 

c. Netral = diberi bobot nilai 3 

d. Penting = diberi bobot nilai 4 

e. Sangat Penting = diberi bobot nilai 5 

E. Uji Kualitas instrumen. 

AnolBhattacherjee (2012), mengungkapkanbahwa analisis data 

merupakan proses yang dilakukan secara sistematis guna untuk mencari, 

menemukan serta menyusun transkrip wawancara, catatan-catatan lapangan 

dan bahan-bahan lainnya yang telah dikumpulkan oleh peneliti dengan 

teknik-teknik pengumpulan data lainnya. Pada penelitian ini menggunakan 

dua uji instrumen yaitu: 

1. Uji Validitas 

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh 

kuesioner tersebut. Dalam penelitian ini uji validitas digunakan untuk 

mengukur apakah atribut  kuesioner yang digunakan mampu 

menggambarkan apa yang diinginkan konsumen. Jika nilai pearson 

correlation lebih besar daripada nilai pembanding berupa r-kritis, maka 

item tersebut valid atau jika nilai α (alpha) ≤ 0,05 maka atribut tersebut 
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dapat dikatakan valid. Apabila α ≥ 0,05 maka atribut kuesioner tersebut 

dinyatakan tidak valid,atau dengan kata lain atribut tersebut tidak 

mewakili apa yang dinginkan konsumen uji ini dilakukan menggunakan 

softwere SPSS19 (Imam Ghozali, 2011) 

2. Uji Reliabilitas. 

Menurut Imam Ghozali (2011), Reabilitas adalah alat untuk 

mengukur suatu kuesioner yang merupakan indicator dari variable atau 

konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban 

seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu 

ke waktu. Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah SPSS19, SPSS 

memberikan fasilitas untuk mengukur realibitas dengan uji statistic 

Cronbach Alpha (α). Suatu konstruk atau variable dikatakan reliabel jika 

memberikan nilai Cronbach Alpha (α) > 0,60. 

F. Alat Analisis 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

SERVQUAL dan Quality Function Depeloyment (QFD). Metode 

SERVQUAL merupakan alat yang akan digunakan untuk menentukan hal 

hal apa saja yang menjadi permasalahan atau keluhan pelanggan (Voice of 

Customers) pada pelayanan yang diberikan kepda pengunjung Jogja T-shirt. 

QFD adalah suatu metodologi untuk menerjemahkan kebutuhan dan 

keinginan konsumen ke dalam suatu rancangan produk atau jasa (Erinsyah 

Maulia R, A.Rahim Matondang & Roasnani Ginting, 2013). Jay Haizer, 
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Barry Render dan Chuck Munson (2016) terdapat enam langkah dalam 

menyusun QFD, yaitu: 

1. Kenali keinginan pelanggan. (apa yang diinginkan pelanggan dalam 

produk ini?) 

2. Kenali bagaimana produk/jasa akan memuaskan keinginan pelanggan. 

(kenali karateristik khusus, keistimewaan, atau atribut dari produk, dan 

tunjukkan bagaimana mereka akan memuaskan keinginan pelanggan.) 

3. Hubungkan keinginan pelanggan dengan bagaimana produk akan dibuat 

untuk memenuhi keinginan pelanggan tersebut. (buat sebuah matriks 

yang menunjukan hubungan tersebut) 

Tabel 3.1 

Symbol dan nilai numerik Relationship Matrix 

Simbol Nilai Numerik Pengertian 
 

5 High relationship 
 

3 
Medium 

reliationship 
 

1 Low reliationship 

4. Kenali hubungan antara sejumlah “How” pada perusahaan(bagaimana 

“How”saling berhubungan?). Hubungan ini tunjukkan dalam “atap” 

HOQ. 

 

 

 

 

 

Tabel 3. 2 

Simbol Hubungan matriks “How” 
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Simbol Nilai Numerik Pengertian 
 

5 High relationship 
 

3 
Medium 

reliationship 
 

1 Low reliationship 

5. Buat tingkat kepentingan. (dengan menggunakan tingkat kepentingan 

pelanggan dan bobot pada hubungan yang diperlihatkan dalam mariks, 

hitung tingkat kepentingan kita.) 

6. Evaluasi produk pesaing. (seberapa baik produk pesaing memenuhi 

keinginan pelanggan?) 

 

Gambar 3.1 

contoh umum gambaran HOQ yang telah selesai dikerjakan 
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