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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian  

Penelitian ini termasuk metode penelitian non-eksperimental secara 

deskriptif dan melakukan interaksi langsung antara penelitian dengan 

responden di sertai dengan penjelasan cara pengisian. Sampel konsumen 

apotek di tentukan berdasarkan metode purposive sampling, yakni suatu 

metode non probability sampling yang sasaran atau sampel telah di tentukan 

dengan syarat tertentu.  

B. Tempat dan Waktu 

Penelitian di lakukan di Apotek X yang ada di Bantul. Waktu penelitian 

di laksanakan pada bulan November 2018 sampai Agustus 2019. 

C. Populasi dan Sampel  

1. Populasi.  

Populasi dalam penelitan ini adalah seluruh konsumen Apotek X . 

2. Sampel.  

Pengambilan sampel di lakukan menggunakan metode non probability 

sampling yaitu teknik sampling yang tidak memberikan kesempatan yang 

sama kepada semua orang untuk menjadi sampel.  

Jumlah konsumen yang datang ke Apotek X di Bantul, kurang lebih 

sebanyak delapan belas ribu orang perbulannya. Apotek tersebut ramai 

pengunjung dan mengijinkan peneliti mengambil sampel konsumen, adapun 
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jumlah sampel yang dibutuhkan pada penelitian ini dapat dihitung dengan 

persamaan proporsi binomunal berikut :  

   
             

       

                   
       

 

Dimana:  

n   : Besar sampel minimum 

          : Nilai distribusi normal baku (tabel Z) pada α tertentu. 

N  : Besar populasi 

p   : Proporsi populasi 50% 

d   : Kesalahan (absolute) yang dapat ditolerir yaitu 0.05 

 

Maka besar sampel yang dibutuhkan sebanyak:   

  
                      

                               
 

  
                      

                            
 

  
                

                     
 

      

Hasil perhitungan menunjukan bahwa jumlah sampel konsumen yang di 

butuhkan pada penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 317 orang.  

Rata-rata Waktu Pelayanan Obat dari Jumlah konsumen yang datang ke 

Apotek X di Bantul, kurang lebih sebanyak 40 per harinya. Pengukuran ini 

dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap proses penyiapan dan 

peracikan obat. Perhitungan waktu dimulai sejak pasien menyerahkan resep 

sampai pasien meninggalkan tempat penyerahan obat. Jumlah atau ukuran 

sampel (n) yang diambil berdasarkan rumus Slovin. Rumus Slovin digunakan 



17 
 

 
 

untuk mendapatkan sampel yang dapat menggambarkan dan mewakili data 

populasi. Penentuan jumlah sampel berdasarkan rumus Slovin (Setiawan, 

2007) adalah sebagai berikut : 

   
 

      
 

Keterangan : 

n = ukuran sampel penelitian 

N = ukuran populasi 

e = presentase batas toleransi ketidaktelitian karena kesalahan  

pengambilan sampel sebesar 10% 

Maka, resep racik dan non racik yang di butuhkan sebanyak 

   
     

            
 

     

Hasil perhitungan menunjukan bahwa jumlah tiap resep yang di 

butuhkan pada penelitian ini sebanyak 46 per resep. 

Untuk menguji data itu normal atau tidak dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan uji normalitas data dimaksudkan untuk menguji normal 

tidaknya data sampel (Zuriah, 2009). Data populasi selalu berdistribusi normal 

karena setiap populasi mempunyai sifat normal. Data sampel hanya dapat 

digeneralisasikan pada populasi apabila mempunyai sifat normal sebagaimana 

populasinya. Bila data sampel berdistribusi normal maka pengolahan datanya 

dapat menggunakan statistik parametrik dan hasil pengolahan data atas sampel 

dapat digeneralisasikan kepada populasi (Purwanto, 2011). 

Pengujian normalitas dalam penelitian ini digunakan uji Jarque-Bera. Uji 

ini mengukur perbedaan skewness dan kurtosis data dibandingkan dengan 
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apalbila datanya bersifat normal (Winarno, 2017). Adapun rumus yang 

dipergunakan adalah sebagai berikut: 

Jarque-Bera = 
   

 
 (   

      

 
) 

Keterangan: 

S  = Skewness 

K  = Kurtosis 

k  = Banyaknya koefisien yang dipergunakan 

N  = Jumlah data 

 

D. Kriteria Inklusi dan Eksklusi. 

1. Kriteria Inklusi 

a. Pernah berkunjung ke apotek minimal lebih dari 1 kali. 

b. konsumen yang membeli obat dengan resep ataupun non resep.  

c. Konsumen berumur 18-60 tahun. 

d. Responden bisa berkomunikasi dan membaca dengan baik. 

e. Bersedia mengisi kuesioner. 

2. Kriteria Eksklusi. 

a. Konsumen yang tidak mampu dalam mengisi kuesioner. 

b. Pemilik apotek, apoteker dan pegawai yang berasal dari apotek 

tersebut. 

E. Identifikasi Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel Penelitian 

a. Variabel bebas : Kualitas pelayanan di apotek.  

b. Vaiabel terikat : Kepuasan konsumen. 
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2. Definisi Operasional Variabel 

a. Kualitas pelayanan adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga 

kemarfasian ke konsumen agar konsumen merasa puas. 

b. Kepuasan konsumen adalah kepuasan yang didapatkan konsumen atas 

pelayanan yang sudah diberikan Apotek X.  

F. Instrumen Penelitian. 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini 

menggunakan kuesioner penilaian berupa survey dengan aplikasi google form  

dan melakukan beberapa uji lain seperti survey menggunakan media box, 

membandingan beberapa aspek dengan empat apotek kompetitor, media 

google bisnis, kunjungan 2 bulan terakhir, dan alasan berkunjung ke apotek x 

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang ditujukan kepada 

konsumen apotek. Berdasarkan ide penelitian di dapatkan secara Focus Group 

Discussion (FGD) yaitu suatu proses pengumpulan data dan informasi yang 

sistematis  dan terarah mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat 

spesifik melalui  diskusi kelompok. Berikut adalah komponen yang ingin 

diteliti : 

1. Kualitas layanan yang dilakukan apotek x terhadap konsumen. 

Dengan cara survey menggunakan aplikasi google form untuk 

melihat kualitas pelayanan apotek secara spesifik. 

2. Kepuasan konsumen terhadap pelayanan yang diberikan apotek. 

Penilaian  kepuasan pelayanan yang dilakukan dengan menggunakan 

aplikasi google form untuk melihat kualitas pelayanan apotek secara 

spesifik. 
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3. Mengetahui ada tidaknya korelasi antara kualitas pelayanan dengan 

kepuasan konsumen menggunakan uji korelasi pearson. 

Korelasi Pearson merupakan salah satu ukuran korelasi yang 

digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linier dari dua 

veriabel.  

Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan salah satu 

variabel disertai dengan perubahan variabel lainnya, baik dalam arah yang 

sama ataupun arah yang sebaliknya. Menganalisis korelasi tersebut 

menggunakan aplikasi SPSS 25.0. 

Selain 3 komponen yang diteliti, Peneliti juga melakukan penelitian 

beberapa faktor yang menundukung untuk melihat kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan konsumen apotek x dalam penelitian ini. Berikut adalah 

faktor tersebut : 

a. Survey menggunakan media box yang dilakukan di apotek x. 

1) Penilaian  kualitas pelayanan  

 

 

 

 

2) Penilaian  kepuasan konsumen 

 

 

 

Puas  
Tidak 

puas  

Sangat 

puas  

Murah  Lengkap  Ramah  Cepat Nyaman 
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b. Dengan cara survey membandingkan apotek x dengan empat Apotek 

Kompetitor berdasarkan 4 aspek. 

1) Murah 

Sampel item obat / alat kesehatan di ambil beberapa dan di 

golongkan berdasarkan golongan obatnya. Sesuai dengan lampiran 

data perbandingan obat dan alat kesehatan yang di dapatkan dari 

Apotek X dengan empat Apotek kompetitor yang ada. Dilihat dari 

keseluruhan item obat ada berapa item obat yang murah dan ada 

berapa item obat yang mahal. 

2) Fasilitas yang diberikan 

Fasilitas yang di berikan ke pada konsumen bertujuan untuk 

menunjang kenyamanan dan kepuasan konsumen saat membeli 

obat dan alat kesehatan yang tersedia di apotek. Fasiltas yang di 

berikan sepertiadanya parkir yang luas, ruang tunggu, pendingin 

ruangan/AC, majalah kesehatan/koran, TV, ruang konsul, tempat 

sampah, toilet, pelayanan 24 jam, swalayan, kontak Saran/Kritik, 

klinik/praktek dokter umum, klinik/praktek dokter gigi, 

klinik/praktek dokter tht. 

3) Keramahan pelayanan 

Dilakukan dengan cara pengamatan pelayanan pada saat 

konsumen datang ke apotek dan langsung dilayani oleh pegawai 

apotek. Sesuai dengan kriteria  lampiran data yang ada, seperti 

datang langsung disapa, senyum, berjabat tangan, mengucapkan 

terimakasih, memberi hadiah, konseling apoteker, sikap ramah dan 

sopan. 
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4) Kecepatan penanganan obat/resep 

Waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan resep pasien. 

Resep dihitung dari pertama kali konsumen dilayani sampai selesai 

penyerahan obat kepada konsumen. Pengamatan kecepatan 

pelayanan terbagi menjadi dua yaitu pelayanan resep obat non 

racik dan racikan.  

c. Melalui sosial media google bisnis untuk melihat tingkat prestasi 

bisnis yang di dapatkan. 

d. Melalui survey dari segi konsumen yang berkunjung ke apotek x 

dalam 2 bulan terakhir 

e. Melalui survey dari segi alasan konsumen datang berkunjung ke 

apotek x 

G. Cara Kerja 

Penelitian ini untuk mengetahui kepuasan konsumen terhadap kualitas 

pelayanan yang diberikan Apotek X di Bantul.  

1. Mengetahui kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen dengan cara 

survey ke pengunjung apotek dengan menggunakan kuesioner berupa 

aplikasi google form yang berisikan pertanyaan-pertanyan terkait kualitas 

pelayanan yang di berikan atau yang ada di apotek x. Cara pengambilan 

data kualitas pelayanan, sebelumnya akan dijelaskan terlebih dahulu 

maksud dan tujuan dari penelitian oleh peneliti. Setelah diberikan 

penjelasan, kemudian responden dipersilahkan untuk mengisi kuesioner 

google form yang berjumlah 20 pertanyaan. Responden hanya memilih 

jawaban sesuai dengan pilihan responden, kemudian setelah selesai 
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mengisi pilih tombol kirim pada aplikasi tersebut dan secara otomatis data 

responden akan tersimpan pada aplikasi google form yang telah dibuat. 

2. Mengetahui kepuasan konsumen dengan cara survey ke pengunjung 

apotek dengan menggunakan kuesioner berupa aplikasi google form yang 

berisikan pertanyaan-pertanyan terkait kualitas pelayanan yang di berikan 

atau yang ada di apotek x. Cara pengambilan data kepuasan konsumen, 

sebelumnya akan dijelaskan terlebih dahulu maksud dan tujuan dari 

penelitian oleh peneliti. Setelah diberikan penjelasan, kemudian responden 

dipersilahkan untuk mengisi kuesioner google form yang berjumlah 7 

pertanyaan. Responden hanya memilih jawaban sesuai dengan pilihan 

responden, kemudian setelah selesai mengisi pilih tombol kirim pada 

aplikasi tersebut dan secara otomatis data responden akan tersimpan pada 

aplikasi google form yang telah dibuat. 

3. Untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara kualitas pelayanan dengan 

kepuasan konsumen dilakukan dengan cara menganalisis menggunakan 

aplikasi SPSS 25.0. 

Berikut ini cara pengambilan data untuk beberapa faktor pendukung 

untuk melihat kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen apotek x di 

bantul : 

1. Mengukur kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen apotek x di bantul 

dengan kuesioner media box  

a. Box kualitas pelayanan terdiri dari 5 aspek yaitu murah, lengkap, 

ramah, cepet dan nyaman. Cara pengambilan data sebelumnya akan 

dijelaskan terlebih dahulu maksud dan tujuan dari penelitian oleh 
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peneliti. Setelah diberikan penjelasan, kemudian Responden 

memberikan penilaian survey yang dilakukan dengan media box 

terhadap kualitas pelayanan kepada  konsumen yang sudah tersedia. 

Pelanggan yang datang ke apotek memberikan penilaian dengan cara 

responden memilih salah satu sesuai pilihan dari yang dirasakan 

konsumen dengan memasukkan coin ke dalam media box yang sudah 

disediakan. 

b. Box kepuasan konsumen yang sudah tersedia sesuai tingkat kepuasan 

konsumen yang dirasakan dengan 3 box yang menandakan karakter 

kepusan yaitu karakter senyum yang menandakan konsumen merasa 

puas atas pelayanan, karakter murung menandakan konsumen merasa 

tidak puas, dan karakter jatuh hati menandakan konsumen merasa 

sangat puas atas pelayanan yang di berikan oleh apotek x. Cara kerja 

pengambilan data, pelanggan yang datang ke apotek memberikan 

penilaian tentang kepuasan yang telah diperoleh dari pelayanan apotek 

x dengan cara responden memilih salah satu box yang tersedia sesuai  

pilihan yang dirasakan konsumen  kemudian memasukkan coin ke 

dalam box yang sudah di sediakan. 

2. Pengambilan data dilakukan survey membandingkan terhadap Apotek X 

dengan Apotek kompetitor I, II, III, IV dan V dari 4 aspek. 

a. Murah. 

Sampel item obat / alat kesehatan di ambil beberapa dan di 

golongkan berdasarkan golongan obatnya. Kemudian membandingkan 



25 
 

 
 

harga obat dari apotek x dengan keempat apotek kompetitor dan 1 

aplikasi apotek. Setelah semua data dapatkan kemudian akan di 

dapatkan hasil yang di ingikan berdasarkan dari item obat dengan 

harga murah hingga item harga mahal.  

b. Fasilitas. 

Membandingkan dari apotek x dengan keempat apotek 

kompetitor  tersebut dengan cara melihat langsung ada atau tidaknya 

fasilitas yang diberikan dari masing-masing apotek sesuai standar 

kualitas pelayanan apotek. 

c. Keramahan pelayanan. 

Membandingkan dari apotek x dengan keempat apotek 

kompetitor tersebut dengan cara melihat langsung bagaimana 

pelayanan yang diberikan di masing-masing apotek dari datangnya 

pelanggan ke apotek hingga sesesai dilayani saat membeli obat; seperti 

datang langsung disapa, senyum, berjabat tangan, mengucap 

terimakasih, memberi hadiah, konseling apoteker  dan pelayanan yang 

diberikan. Dari 7 faktor tersebut penilaian diambil dengan cara 

mengamati /mengunjungi apotek saat membeli obat dan dari 

banyaknya pelanggan yang datang untuk dilayani dan juga 

pengambilan data keramahan juga dilakukan dengan google form 

untuk konsumen apotek x  tersebut. 

d. Kecepatan penanganan obat/resep. 

Mengamati kecepatan penanganan resep pada apotek x tersebut 

dengan cara dihitung dari pertama kali konsumen datang dan dilayani 
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sampai selesai penyerahan obat akan di dapatkan kecepatan rata-rata 

pelayanan obat. 

3. Melihat kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen apotek dari segi 

media sosial google bisnis ini dengan cara melihat dari presentase/prestasi 

yang di dapatkan Apotek X selama ini dan juga melihat perkembangan 

yang dipreoleh dengan cara melihat dari ulasan kolom komentar kritik dan 

saran yang ada. Hal tersebut bisa dilihat melalui pencarian di google yang 

menunjukkan adanya skor bintang yang di peroleh dan juga nilai terhadap 

kualitas pelayanan apotek x. 

4. Melalui survey dari segi konsumen yang berkunjung ke apotek x dalam 2 

bulan terakhir pengambilan data menggunakan aplikasi google form yang 

akan dilakukan bersamaan dengan pengambilan data kualitas pelayanan 

dan kepuasan konsumen apotek x. Cara kerja pengambilan data responden 

mengisi kuesioner yang di buat dengan aplikasi google form dan memilih 

salah satu dari 3 pilihan yang ada, yaitu selama 1 sampai 3 kali kunjungan, 

4 sampai 9 kali kunjungan, dan ledih dari 10 kali kunjungan. Kemudian 

melihat persentase yang di dapatkan dari 3 pilihan tersebut ada berapa 

banyak konsumen yang memilih. 

5. Melalui survey dari segi alasan konsumen datang berkunjung ke apotek x 

pengambilan data dilakukan dengan cara yang sama yaitu dengan 

menggunakan aplikasi google form. Cara kerja pengambilan data 

responden mengisi kuesioner yang di buat dengan aplikasi google form 

dan memilih salah satu dari beberapa pilihan yang ada, yaitu karena 
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rujukan rumah sakit/dokter, ajuran keluarga/family, informasi orang 

lain/teman, dekat dengan rumah dan alasan lain. Kemudian melihat 

persentase yang di dapatkan dari masing-masing pilihan tersebut dan 

berapa banyak konsumen yang memilih. 

H. Skema Langkah Kerja 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema Langkah Kerja 
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I. Analisis Data 

1. Pengelolaan Data 

Setelah semua data responden terkumpul data terlebih dahulu diolah 

ke dalam Microsoft office exel 2013 kemudian dilanjutkan diolah 

menggunakan SPSS 25.0,  Dengan langkah sebagai berikut: 

a. Editing data 

Memeriksa kelengkapan jawaban responden dengan memeriksa 

data, jawaban, serta melakukan pengecekan terhadap data yang telah 

dikumpul. 

b. Koding data 

Pemberian kode dari hasil jawaban mengikuti skala likert, skala 

berkisar antara (1) sampai empat (4) (Pratiwi, 2010). Bertujuan untuk 

mempermudah pengelolaan data responden terhadap kualitas 

pelayanan dan kepuasan konsumen apotek x. Bobot nilai skala likert 

sebagai berikut: 

Sangat setuju (SS)  : 4 

Setuju (S)    : 3 

Tidak setuju (TS)  : 2 

Sangat tidak setuju (STS) : 1  

c. Tabulasi data  

Data yang diberi skor, kemudian dijumlahkan, disusun, dan 

dimasukkan kedalam bentuk tabel, selanutnya data dianalisis. 
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d. Entry data 

Memasukkan data kedalam perangkat komputer dalam bentuk 

skoring pada jawaban yang telah dijawab. 

2. Analisis Data   

Analisis data yang diperoleh setelah dilakukannya skoring pada 

jawaban kuesioner, 

a. Analisis kualitas pelayanan dilakukan dengan cara:  

Penilaian survey yang dilakukan menggunakan aplikasi google 

form yang dilakukan 317 orang responden hasil jawaban kemudian 

akan diolah dengan Microsoft Excel 2013, kemudian SPSS 25.0 

b. Analisis kepuasan konsumen dilakukan dengan cara: 

Penilaian survey yang dilakukan menggunakan aplikasi google 

form yang di lakukan 317 orang responden hasil jawaban kemudian 

akan diolah dengan Microsoft Excel 2013, kemudian SPSS 25.0. 

Analisis untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara kualitas 

pelayanan dengan kepuasan konsumen dengan menggunakan uji 

korelasi pearson dan uji regresi pada SPSS 25.0. 

c. Analisis faktor pendukung kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

konsumen seperti : 

1) Survey kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen menggunakan 

kuesioner media box yang dilakukan 317 orang responden hasil 

jawaban kemudian akan diolah dengan Microsoft Excel 2013. 
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2) Survey yang dilakukan dengan membandingkan apotek x dengan 4 

apotek kompetitor. Datanya survey akan diolah dengan Microsoft 

Excel 2013.  

Sebelum melakukan pengambilan data terlebih dulu melakukan 

uji validitas dan uji reabilitas untuk melihat kelayakan kuesioner. 

Berikut penjelasan dan cara analisis masing-masing uji : 

Uji Validitas adalah untuk mengetahui ketepatan dan 

kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya atau 

memberikan hasil ukur yang puas dengan menghitung korelasi antara 

masing – masing pertanyaan dengan skor total. Suatu alat ukur 

dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila alat tersebut 

memberikan hasil ukur yang puas dengan maksud pengukuran. Uji 

validitas dilakukan dengan SPSS 15.0, dengan tahapan sebagai berikut 

: pertama di analyz kemudian data di scale setelah itu data di reliability 

analysis. Suatu alat ukur dikatakan valid jika r hitung > r tabel dan 

nilai signifikansi < 0,05. Uji validitas dilakukan terhadap tiap-tiap 

pertanyaan. Bila suatu pertanyaan dinyatakan tidak valid, maka tidak 

dapat dimasukkan ke dalam analisis berikutnya.  

Uji Reliabilitas adalah kondisi dimana alat ukur menunjukkan 

ketetapan dan tingkat kesalahan yang sangat rendah (hair et al., 2010). 

Uji tersebut diterapkan untuk menggetahui apakah responden telah 

menjawab pertanyaan-pertanyaan secara konsisten atau tidak. Untuk 

melihat reliabilitas instrumen akan dihitung cronbach’s alpha masing-
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masing instrumen. Variabel dipertimbangkan reliabel apakah nilai 

cronbach’s alpha lebih besar dari 0,5 apabila kurang dari 0,5 

menunjukkan tidak adanya konsistensi. Dalam SPSS 15.0 uji 

reliabilitas dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : 

analyze_scale_reliability analysis. Berpengaruh signifikan apabila nilai 

p<0.05 pada t statistik, sebaliknya apabila p>0.05 maka variabel 

tersebut tidak berpengaruh signifikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


