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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1. Diagram Alir Penelitian 

 

Penyusun memperjelas alur penelitian ini dengan membuat flowchart yang bisa 

dilihat pada Gambar 3.3. 

 

 

3.2. Lokasi Penelitian 

 

Penelitian dalam tugas akhir ini akan dilakukan di Stasiun Kereta Api Tanjung Ka-

rang, Jl. Kotaraja No.1 Gunung Sari, Enggal, Bandar Lampung 35111. Berada pada 

koordinat 5º24´31.9´´S-105º15´35.8´´E. Lokasi Stasiun Tanjung Karang terlihat 

pada Gambar 3.1. 

 
Gambar 3.1 Lokasi Stasiun Kereta Api Tanjung Karang 

Sumber: Dokumen Pribadi 

  

Pelayanan jalur rel Divre IV Tanjung Karang ditunjukan pada Gambar 3.2. 
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Gambar 3.2 Peta Jalur Kereta Api DIVRE IV Tanjung Karang 
Sumber: PT. KAI DIVRE IV Tanjung Karang 

  

Kereta api Kuala Stabas melayani rute dari stasiun awal Tanjung Karang, hingga 

stasiun Baturaja. Rute sebelumnya hanya melayani stasiun Tanjung Karang arah 

Kotabumi dan sebaliknya, kini telah berganti menjadi stasiun Tanjung Karang arah 

Baturaja dan sebaliknya sesuai dengan GAPEKA terbaru 2021. Kereta api ini mem-

iliki jarak tempuh 256 km, dengan waktu tempuh 5 jam 30 menit, serta melakukan 

perjalanan pulang-pergi 2 kali dalam sehari. 
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Mulai 

Tinjauan Pustaka 

 

Identifikasi Masalah 

 

Data Sekunder: 

 

1. Jadwal Perjalanan KA 

Kuala Stabas  

2. Peta Jalur kereta Kuala 

Stabas 

3. Jumlah penumpang  KA 

Kuala Stabas tahun 

2018-2020 

4.  GAPEKA 2021 
 

 

Data Primer: 

1. Observasi Lapangan 

2. Data Kuesioner 

Pengguna Jasa KA 
 

Pengumpulan Data 

Uji  

Validitas  
 

Uji  

Reliabilitas  
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Ya 
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Gambar 3.3 Flowchart Penelitian 
Sumber: Hasil Analisis, 2021 

 

 

3.3. Waktu Penelitian 

 

Waktu penelitian yang dibutuhkan dalam pengumpulan data dilaksanakan selama 

2 minggu, minggu pertama melakukan perizinan survei dan observasi terhadap kon-

disi fisik di stasiun Tanjung Karang, dan minggu kedua melakukan penyebaran 

kuesioner dalam perjalanan kereta api penumpang dalam hal ini kereta api Kuala 

Stabas dan penyebaran kuesioner kepada petugas di Stasiun Tanjung Karang. 

 

 

3.4. Persiapan Penelitian 

 

Persiapan penelitian ini dimulai sebelum memulai penelitian ataupun penyusunan 

laporan, diantaranya sebagai berikut: 

1. Pemilihan topik dan judul penelitian. 

 Pada tahap ini dilakukan untuk memperjelas topik apa yang ingin dibahas da-

lam penyusunan laporan tugas akhir serta menentukan batasan masalah dalam 

pembahasan penelitian. 

2. Penetapan Lokasi Penelitian 

 Pada tahap ini peneliti menetapkan dimana lokasi yang akan dikaji. 

 

 

 

Selesai 

Analisis Data (Metode IPA dan CSI) 

 

Hasil dan Pembahasan 

 

Kesimpulan dan Saran 

 

A 
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3. Perencanaan Jadwal Penelitian 

Pada tahap ini perencanaan jadwal penelitian dilakukan guna memprediksi 

waktu yang efisien dan efektif dalam pelaksanaan penelitian. 

4. Perizinan dengan instansi 

 Perizinan ini dilakukan dengan instansi terkait yakni PT.KAI DIVRE IV Tan-

jung Karang. 

 

 

3.5. Pengumpulan Data 

 

Data yang dibutuhkan pada tugas akhir ini terbagi menjadi 2 yakni; data primer dan 

sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara  observasi lapangan 

kondisi fisik stasiun dan penyebaran kuesioner pada pelanggan kereta penumpang 

Kuala Stabas dan petugas kereta api di Stasiun Tanjung Karang, serta melakukan 

dokumentasi lapangan. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengajukan 

surat permohonan data kepada PT.KAI DIVRE IV TNK, data-data tersebut antara 

lain:  

1. Jadwal Perjalanan KA Penumpang Kuala Stabas 

2. Peta Jalur Kereta Divre IV TNK 

3. Jumlah penumpang Kereta Api Kuala Stabas tahun 2018-2020 

4. GAPEKA 2021 

Data-data tersebut diperlukan untuk tugas akhir ini guna mendukung pengangkatan 

rumusan permasalahan. 

 

 

3.6. Pengolahan dan Analisis Data 

 

3.6.1.Teknik Sampling 

 

Penumpang yang menggunakan kereta api Kuala Stabas inilah yang dianggap 

sebagai populasi. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik accidental 

sampling. Sampel yang dimaksud ialah konsumen yang sedang melakukan 

perjalanan di dalam kereta Kuala Stabas, atau yang pernah melakukan perjalanan 

menggunakan jenis kereta api tersebut. Pada penelitian ini jumlah pengambilan 

sampel menggunakan rumus Slovin (Umar, {2004:108}), penggunaan teknik 
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tersebut diterapkan untuk memudahkan pengambilan sampel dengan populasi 

dengan jumlah yang banyak, persamaan teknik slovin dilihat pada persamaan 3.1. 

  n = 
𝑁

( 1 + 𝑁 𝑒² )
..……….…...................................... (3.1) 

Keterangan: 

n :  Total Sampling 

N :  Jumlah Populasi 

e :   Persentase ketidaktelitian sampel dengan toleransi 10 %. 

Berikut ini perhitungan sampel untuk penelitian, ditunjukkan pada persamaan 3.2. 

          n = 
28.556

( 1 + 28.556 (
10

100
)² )

 = 99.66 ……..….…....…..…..(3.2)  

Dalam penelitian ini jumlah populasi/tahun 28.556 orang yang diperoleh dari 

jumlah populasi rata-rata per tiga tahun terakhir penumpang kereta api Kuala Sta-

bas, dari hasil perhitungan di atas didapat responden yang akan digunakan dalam 

penyebaran kuesioner yakni 100 orang. Sedangkan untuk jumlah pengisi kuesioner 

petugas di stasiun Tanjung Karang berjumlah 18 orang hal ini diperoleh dari wa-

wancara langsung di lapangan terkait jumlah petugas di stasiun Tanjung Karang. 

 

 

3.6.2.  Uji Validitas 

 

Pengujian validitas diperlukan guna mengetahui valid atau tidak kuesioner yang 

disebar (Ghozali, 2001). Penggunaan teknik pada uji validitas kuesioner yaitu 

teknik korelasi product moment pearson. Pengujian ini dilakukan menggunakan 

software SPSS. Rumus korelasi (r) yang digunakan dapat dilihat pada persamaan 

3.3. 

                  r Hitung = 
𝑛(∑𝑋𝑌)−((∑𝑌)(∑𝑌)

 √{𝑛∑𝑋2−(∑𝑋)2}{𝑛∑𝑌2−(∑𝑦)}²}
…..............................(3.3)  

Keterangan: 

 r Hitung = Menunjukkan hubungan antara 2 variabel. 

X = Nilai yang diberikan pada pernyataan 

Y = Total skor yang didapat dari item keseluruhan 

∑ 𝑥 = Jumlah nilai yang ada pada distribusi 

∑ 𝑦 = Penjumlahan skor distribusi 

∑ 𝑥2 = Penjumlahan skor yang dikuadratkan pada distribusi 
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∑ 𝑦2 = Penjumlahan skor  

n  = Banyaknya responden 

Keputusan uji validitas sebagai berikut: 

1. Taraf signifikan adalah 5% 

2. Valid jika r Hitung > r Tabel pada tiap item 

3. Tidak valid jika r Hitung < r Tabel pada tiap item 

 

 

3.6.3. Uji Reliabilitas 

 

Pernyataan reliabelnya suatu kuesioner adalah jika jawaban yang diberikan 

responden terhadap pertanyaan adalah konsisten. Pengujian ini bisa menunjukkan 

apakah suatu item pertanyaan yang dibuat sebagai alat memperoleh data bisa di-

percaya untuk mengungkapkan informasi lapangan. Penelitian ini menggunakan 

rentang nilai Alpha terlihat pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Rentang Nilai Alpha Cronbach’s 
No Nilai Alpha Keterangan 

1 < 0,50 Reliabilitas Rendah 

2 0,50,< alpha < 0,70 Reliabilitas Moderat 

3 > 0,70 Reliabilitas Mencukupi 

4 > 0,80 Reliabilitas Kuat 

5 > 0,90 Reliabilitas Sempurna 

Sumber: Sugiarto dan Situnjak (2006) 

Apabila perolehan nilai alpha semakin kecil berarti menunjukan item yang tidak 

reliabel, penggunaan standar pada penelitian ini nilai Alpha Cronbach’s > 0,7 reli-

abilitas mencukupi (Sugiarto dan Situnjak, 2006). Uji Reliabilitas pada penelitian 

ini dilakukan dengan software SPSS. Ujian reliabilitas ini menggunakan 

perhitungan pada persamaan 3.4. 

   r 11= (
𝑛

𝑛−1
) (

∑ Si²
𝑛
𝑖=1

𝑆𝑡2
) …..………..………...….(3.4) 

Keterangan: 

r 11 = Koefisien reliabilitas 

n = Jumlah item pertanyaan 

Si² = Variansi nilai soal ke-1 

St² = Varians nilai total  
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3.6.4. Analisis Data menggunakan Important Performance Analysis (IPA) 

 

Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode Importance Performance 

Analysis, yang akan menghasilkan kuadran IPA dan analisis gap. Metode ini 

dilakukan guna mengetahui kelemahan dan kekuatan atribut dalam hal prioritas 

perbaikan serta tingkatan kesesuaian dari kinerja perusahaan dan kepentingan. 

Pada analisis data digunakan skala likert dengan 5 tingkatan dalam pengukuran 

tingkat kepentingan, yakni  sangat penting, penting, cukup penting, kurang penting, 

dan tidak penting, dari 5 tingkatan akan diberikan penilaian sebagai berikut: 

a.  Menjawab sangat penting diberi nilai 5 

b.  Menjawab penting diberi nilai 4 

c. Menjawab cukup penting diberi nilai 3 

d. Menjawab kurang penting diberi nilai 2 

e.  Menjawab tidak penting diberi nilai 1 

Tingkatan suatu pelaksanaan atau penerapan adalah kinerja aktual dari kualitas 

layanan yang diberi dari perusahaan dalam hal ini PT. KAI, hal tersebut dirasakan 

oleh konsumen. Pada analisis data digunakan scale likert 5 tingkat yang digunakan 

untuk pengukuran tingkat pelaksanaan kegiatan dengan tingkatan sangat baik, baik, 

cukup baik, kurang baik dan tidak baik. Kelima tingkat tersebut diberi penilaian 

sebagai berikut: 

a.  Menjawab sangat baik diberi nilai 5 

b.  Menjawab baik diberi nilai 4 

c. Menjawab cukup baik diberi nilai 3 

d. Menjawab kurang baik diberi nilai 2 

e.  Menjawab tidak baik diberi nilai 1 

 

1. Analisis Kuadran 

Langkah berikutnya setelah menentukan tingkat kesesuaian indeks, yaitu 

memasukan data perhitungan ke dalam sebuah diagram yang bisa dilihat di 

Gambar 2.1. Tiap-tiap item atau atribut diposisikan pada suatu diagram, yang 

mana nilai rata-rata penilaian terhadap tingkat kinerja menunjukkan posisi 

suatu atribut pada sumbu X, dan posisi penilaian kepentingan ditunjukkan oleh 
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skor rata-rata tingkat kepentingan terhadap atribut (Y). Perhitungan untuk nilai 

rata-rata pada sumbu X dan Y bisa dilihat dari persamaan 3.5 dan 3.6. 

X̿ = 
∑𝑥𝑖

𝑛
....………………………………….(3.5) 

                                              Y̿ =  
∑𝑦𝑖

𝑛
……………………………………(3.6) 

Keterangan: 

X̿ = Nilai rata-rata tingkat pelaksanaan  

Y̿ = Nilai rata-rata tingkat kepentingan  

xi = Rata-rata nilai jasa pelaksanaan tiap item 

yi = Rata-rata nilai jasa kepentingan tiap item 

n =  Total Responden yang digunakan 

Analisa tingkat kepentingan dan kepuasan dari metode IPA akan diperoleh se-

buah diagram yang akan membantu mengetahui letak faktor-faktor dengan 

anggapan akan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen, pada hasil diagram 

Importance Performance Analysis faktor-faktor akan disajikan dalam 4 kuad-

ran seperti penjelasan pada bab sebelumnya. 

2. Analisis Kesesuaian dan Gap 

Analisis kesesuaian dilakukan untuk mengetahui seberapa besar nilai kes-

esuaian antara kinerja yang sudah dilakukan perusahaan, dengan harapan dari 

pengguna jasa terhadap suatu indikator yang telah ditentukan sebelumnya. An-

alisis kesesuaian dan gap yang dilakukan pada penyusunan tugas akhir kali ini 

disesuaikan dengan tujuan penelitian, analisis dilakukan terhadap kondisi fisik 

stasiun dan dalam perjalanan kereta api, yang akan ditampilkan seperti Tabel 

3.2. 

Tabel 3.2 Contoh Tabel Kesenjangan 

No. Pernyataan 
Skor 

TKI (%) X Y 

 

Gap 

 Kinerja Kepentingan 

1 

Tersedianya Informasi dan Fasil-

itas Keselamatan (Petunjuk jalan 

dan prosedur Evakuasi, Tombol 

alarm, Peron, Kanopi peron, 

Lampu penerangan, Assembly 

point) 

∑ 𝑥𝑖 ∑ 𝑦𝑖 
 ∑ 𝑥𝑖

    ∑ 𝑦𝑖
x100% X̿ Y̿  X̿- Y̿  
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a. Analisis Kondisi Fisik di Stasiun 

 Peneliti mengamati kondisi fisik di stasiun terlebih dahulu dengan mendata 

fasilitas apa saja yang tersedia, selanjutnya peneliti menganalisis dengan 

cara menyesuaikan antara ketersediaan fasilitas yang ada dengan PM. 

Perhubungan terkait standar layanan minimum angkutan menggunakan 

kereta api di stasiun No. 63 Tahun 2019. 

b. Analisis Kondisi Fisik dalam Kereta Api Penumpang 

 Peneliti mengamati kondisi fisik dalam kereta api terlebih dahulu dengan 

mendata fasilitas apa saja yang tersedia, selanjutnya peneliti menganalisis 

dengan cara menyesuaikan antara ketersediaan fasilitas yang ada dengan 

PM. Perhubungan terkait standar minimum angkutan orang menggunakan 

kereta api di dalam perjalanan No. 63 Tahun 2019. 

 

 

3.6.5. Analisis Kepuasan Pelanggan menggunakan Metode Customer Satisfac-

tion Index 

 

Irawan (2004) mengungkapkan ada empat tahapan perhitungan dalam memperoleh 

nilai Customer Satisfaction Index.  

1. Menghitung nilai Mean Importance Score (MIS) serta Mean Satisfaction 

Score (MSS). 

Nilai ini akan dihasilkan dari rata-rata tingkatan kepentingan dan tingkatan 

kinerja dari responden, untuk perhitungan MIS dan MSS dapat dilihat pada 

persamaan 3.7 dan 3.8. 

                                    MIS =  
∑ 𝑌𝑖𝑛

𝑖=1

𝑛
  ….......….……..…..….…..……(3.7) 

                               MSS =  
∑ 𝑋𝑖𝑛

𝑖=1

𝑛
  ……...….……..…...…………(3.8) 

  

Keterangan:  

n = Total jumlah responden 

Yi  = Nilai kepentingan pada item ke-1 

Xi  = Nilai kinerja pada item ke-1 
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2. Menghitung Weight Factors (WF) 

Nilai ini adalah persentase dari nilai MIS tiap atribut terhadap nilai MIS se-

luruh item. Perhitungan nilai Weight Factors dapat dilihat pada persamaan 

3.9 

       WF1 = 
𝑀𝐼𝑆 𝑖

∑ 𝑀𝐼𝑆 𝑖
𝑝
𝑖=1

100%......................................(3.9) 

3.  Menghitung Weight Score (WS) 

 Nilai ini dihasilkan dari perkalian antara nilai Weight Factor (WF) dengan 

rata-rata nilai MSS. Perhitungan nilai WS dapat dilihat pada persamaan 3.10. 

                                         WSi = WFi x MSSi.…......……..…..…………(3.10)                          

 Keterangan: 

 i = Atribut ke-i 

4.  Menghitung Customer Satisfaction Index(CSI) 

 Perhitungan untuk nilai CSI dapat dilihat pada persamaan 3.11. 

CSI =  
∑ 𝑊𝑆𝑖𝑝

𝑖=1

5
𝑥100%.................................(3.11)         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


