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BAB I                                                                                                         

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Penerapan seleksi yang cermat, obyektif dan memperhatikan kriteria 

dari pekerjaan tidak hanya untuk perusahaan besar, tetapi perusahaan 

kecilpun ingin juga mendapatkan calon karyawan yang sesuai, termasuk 

Miulan Management. Miulan Management merupakan sebuah divisi dari 

CV Miulan Hijab yang mengurus segala kegiatan eksternal, seperti kontes 

short movie, workshop, beauty class, dan event Miulan Hijab Hunt.  

Miulan Hijab Hunt merupakan ajang pencarian bakat yang diadakan 

2 tahun sekali untuk mendapatkan brand ambassador. Penyelenggaraan 

pertama diikuti 225 peserta. Berdasarkan wawancara pra survei dengan 

informan yaitu pimpinan dan staf Miulan Management pada hari Minggu, 4 

November 2018 (lampiran 1 hal i) mengeluhkan kesulitan dalam 

menentukan kriteria dan bobot kriteria seleksi yang akan menjadi brand 

ambassador agar sesuai dengan visi dan misi, dikarenakan brand 

ambassador yang pernah terpilih tidak sesuai harapan. Seperti kurang 

inisiatif mempromosikan produk Miulan, perilaku kurang baik dengan 

informan serta masih lepas pasang hijab, public speaking yang kurang baik. 

Hal tersebut tidak sesuai dengan visi dan misi Miulan Management yang 

mempunyai visi mencerminkan muslimah yang cantik, cerdas dan mandiri 

melalui kegiatan yang positif. Misi memperkenalkan pada masyarakat 

Miulan Management dan produk Miulan Hijab, memotivasi dan 

mengedukasi muslimah untuk berhijab sejak dini, mengajak masyarakat 

untuk mencintai produk buatan dalam negeri.  
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Setelah ditelusuri dari hasil wawancara pra survei (lampiran 1 hal i) 

bahwa untuk menentukan brand ambassador belum memiliki kriteria dan 

bobot kriteria seleksi yang baku serta belum sesuai dengan visi dan misi, 

karena selama ini proses penilaian tiap penilai memiliki kriteria yang 

berbeda, penilaian hanya berdasarkan persepsi penilai (lampiran 2 hal o) 

seperti dilihat dari tampilan fisik cantik, raut muka yang photogenic, 

perilaku peserta dengan pimpinan dan staf Miulan Management dan aktifitas 

peserta diinstagram (dilihat dari pengikut dan penyuka foto). Penilaian yang 

disebutkan masih menggunakan dasar perkiraan yang tingkat akurasinya 

belum tentu sesuai dengan visi dan misi sehingga menimbulkan 

subyektivitas. Subyektivitas menjadi masalah ketika memilih tidak tepat 

misalnya hanya sesuai tampilan fisik cantik ternyata tidak memiki public 

speaking yang baik. Oleh karena itu untuk meminimalisir kesalahan 

subyektivitas perlu kriteria dan bobot kriteria yang baku sehingga semua 

penilai menggunakan dasar yang sama. 

Seleksi merupakan tahap memilih calon karyawan yang sesuai 

kriteria untuk menduduki suatu jabatan agar memperoleh SDM yang 

diharapkan, sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Supomo 

(2018:52) menyampaikan dalam proses seleksi organisasi harus menerapkan 

prinsip “the right man in the right place” yang berarti seleksi berdasarkan 

“APA” terlebih dahulu, baru “SIAPA”. Apa bermakna pada job description 

atau tugas dan tanggung jawab yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Siapa 

bermakna job specification atau kriteria, kualifikasi calon karyawan yang 

akan menempati posisi pekerjaan.  

Seleksi penting untuk mendapatkan SDM yang memenuhi kriteria 

sesuai dengan pekerjaanya, akan memiliki kinerja yang baik. Selain itu 

kesesuaian orang dengan pekerjaan juga mempermudah pembinaan untuk 

pengembangan calon karyawan. Menurut Dessler (2015:202) bahwa seleksi 

penting, karena berhubungan dengan kinerja calon karyawan. Selain itu 

seleksi membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dan jika seleksi dilakukan 

tidak berhati-hati akan mengakibatkan perekrutan lalai. 
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Peneliti menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) 

sebagai alat bantu sistem pendukung keputusan (SPK) untuk menentukan 

kriteria dan bobot kriteria seleksi agar sesuai dengan keinginan dan 

kebutuhan.  Faroby (2016:81) AHP merupakan alat analisis yang mambantu 

menentukan pilihan menjadi lebih konsisten dan dapat digunakan untuk 

kebutuhan yang membutuhan pemilihan prioritas. Selain itu menurut Rianto 

(2016) banyak dipakai ketika pengambil keputusan kesulitan dalam 

membuat bobot setiap kriteria. AHP dapat mengidentifikasi kebutuhan dan 

prioritas tiap kriteria karena dalam situasi yang komplek dan pengambilan 

keputusan tidak dipengaruhi hanya satu kriteria tetapi multikriteria yang 

melibatkan banyak kepentingan. 

Permasalahan yang akan di selesaikan dengan AHP mempunyai 

beberapa prinsip. Menurut Permadi dalam Faroby (2016:5) terdapat tiga 

prinsip dasar AHP dalam memecahkan permasalahan, yaitu : menyusun 

hirarki dengan memecah kriteria menjadi sub kriteria, menentukan prioritas 

berdasarkan tingkat kepentingan dan yang terakhir konsistensi. 

Berdasarkan penjabaran diatas sangat tepat diterapkan di Miulan 

Management dimana dibandingkan sistem pedukung keputusan (SPK) lain 

AHP memiliki kelebihan adanya pengujian konsistensi. Sehingga dapat 

digunakan Miulan Management untuk menentukan brand ambassador tidak 

hanya sekali tetapi dapat digunakan lebih lanjut atau berkali-kali dan 

digunakan dari waktu ke waktu yang berbeda akan tetap stabil. Selain itu 

juga tepat digunakan dalam penelitian ini karena sesuai dengan 

permasalahan yaitu belum adanya bobot tiap kriteria dan sub kriteria yang 

baku sehingga nantinya dengan AHP dapat mengetahui prioritas bobot tiap 

kriteria dan sub kriteria. Menurut Lestari (2013) sistem pendukung 

keputusan (SPK) seperti weighted produt model setiap kriteria penilaian 

untuk menetapkan prioritas harus diberikan terlebih dahulu bobot untuk 

melihat alternatif mana yang memiliki rata-rata terbesar. Selain itu juga 

dibandingkan dengan metode profile matching menurut Handojo dalam 

Hartatik (2013) dimana apabila ingin menggunakan profile matching harus 
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terlebih dahulu menentukan komptensi yang diperlukan untuk suatu jabatan 

karena akan digunakan untuk membandingkan komptensi individu ke dalam 

komptensi jabatan dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan kompetensi 

dari keduanya, semakin kecil perbedaan kompetensi keduanya artinya 

semakin besar peluang untuk menempati jabatan. Selain itu juga metode 

profile matching harus terlebih dahulu menentukan bobot untuk masing-

masing parameter. 

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang dijabarkan diatas, 

Miulan Management belum memiliki kriteria dan bobot kriteria seleksi yang 

baku sehingga brand ambassador terpilih belum sesuai dengan visi dan 

misi. Dengan itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul 

“Usulan Kriteria dan Bobot Kriteria Seleksi Brand Ambassador Miulan 

dengan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP).” 

1.2 Perumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana usulan 

kriteria dan bobot kriteria seleksi brand ambassador Miulan Hijab Hunt 

dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) ?.” 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk memberikan usulan kriteria dan bobot 

kriteria seleksi di Miulan Management untuk menentukan brand 

ambassador Miulan dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu : 

a. Akademis, dapat menjadi acuan referensi dan informasi bagi 

peneliti lain untuk melakukan penelitian yang sama. 

b. Praktis, dapat menjadi pertimbangan usulan kriteria dan bobot 

kriteria seleksi di Miulan Management untuk menentukan brand 

ambassador dan referensi bagi organisasi lain. 
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1.4 Sistimatika Penulisan 

Sistematika penulisan menjelaskan tahapan penulisan skripsi yang 

terbagi dalam lima bab, yaitu : 

Bab I, pendahuluan yang meliputi latar belakang penelitian, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistimatika penulisan. 

Bab II, landasan teoritis yang meliputi teori dan penelitian terdahulu yang 

terkait penelitian, kerangka pikir penelitian dan definisi operasional. 

Bab III, metode penelitian yang meliputi obyek dan lokasi penelitian, 

menjabarkan informan penelitian, metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian serta analisis data. 

Bab IV, hasil dan pembahasan dari analisis data yang digunakan untuk 

menjawab permasalahan penelitian. 

Bab V, kesimpulan dan saran yang diperlukan dalam penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


