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BAB III                                                                                                                

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Obyek  dan Lokasi Penelitian 

Obyek dari penelitian ini adalah Miulan Management yang berlokasi 

di Jl. Srinindito Baru No.3 Ngemplak Simongan Semarang. 

3.2 Informan Penelitian 

Subyek penelitian menjadi informan yang akan memberikan 

informasi yang diperlukan dalam proses penelitian, informan terlibat pada 

lingkup obyek sehingga dapat memberikan informasi karena mengetahui 

situasi maupun kondisi. 

Menurut Suyatno (2015:171-172) informan kunci (key informan) 

yaitu orang yang mengetahui serta memiliki informasi pokok yang 

diperlukan. Key informan penelitian ini yaitu pimpinan Miulan Management 

karena telah dipercaya untuk memberikan segala informasi yang menjadi 

sumber penelitian juga orang yang paling mengerti tentang kegiatan 

operasional Miulan Management.  

Selain itu menurut Suyatno (2015:171-172) informan utama yaitu 

orang yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan 

utama memberikan informasi pendukung sebagai bahan pertimbangan 

informasi yang diberikan informan kunci. Informan utama penelitan ini 

yaitu staf Miulan Management yang berjumlah tiga orang yang memberikan 

informasi tambahan untuk mendukung informasi dari pimpinan. 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Jenis dan Sumber Data 

Menurut Sugiyono (2015:193) sumber data primer adalah data yang 

bersumber langsung dari pihak pertama. Dalam penelitian ini sumber data 

diperoleh melalui wawancara dan kuesioner yang berguna untuk 

mengetahui informasi bagaimana menentukan kriteria dan bobot kriteria 

seleksi. Sedangkan sumber data sekunder menurut Sugiyono (2015:193) 

adalah data yang bersumber tidak langsung, data sudah tersedia. Dalam 

penelitian ini sumber data diperoleh melalui dokumen yaitu struktur 

organisasi Miulan Management. 

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data  

a. Wawancara 

Menurut Sugiyono (2015:194) wawancara merupakan cara untuk 

mengumpulkan data untuk menemukan masalah melalui proses tanya 

jawab. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan bersama informan yaitu 

pimpinan dan staf Miulan Management yang berjumalah tiga orang yang 

bertujuan untuk mencari informasi tentang kriteria yang diharapkan dan 

mencari alasan mengapa kriteria itu dibutuhkan untuk dasar perhitungan 

bobot. 

b. Kuesioner 

  Menurut Sugiyono (2015:199) kuesioner merupakan cara untuk 

mengumpulkan data dengan memberi sekumpulan pertanyaan ataupun 

pernyataan tertulis yang ditunjukan untuk informan. Dalam penelitian ini 

menggunakan metode pengumpulan data berupa kuesioner yang diberikan 

kepada informan yaitu pimpinan dan staf Miulan Management dengan 

melihat modus atau skala yang paling banyak muncul pada kuesioner 

masing-masing tingkat perbandingan kriteria dan sub kriteria. Hasil 

kuesioner tersebut untuk mengukur tingkat kepentingan kriteria dan sub 

kriteria.  
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3.4 Analisis Data 

Miulan Management belum memiliki kriteria dan bobot kriteria 

seleksi yang baku serta belum sesuai dengan visi dan misi (lampiran 1 hal i). 

Peneliti menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) sebagai 

alat bantu pengambilan keputusan. Analisis data dilakukan melalui : 

3.5.1 Menentukan Kriteria dan Sub Kriteria 

Menentukan kriteria yang akan dijadikan dasar dalam memilih 

brand ambassador. Kemudian kriteria dibuat sub kriteria untuk dibuat 

struktur hirarki. Dilakukan dengan jelas, detail dan melihat dengan visi dan 

misi melalui wawancara dengan informan yaitu pimpinan dan staf Miulan 

Management. 

3.5.2 Penentuan Bobot  

Penentuan bobot dilakukan melalui tahapan : 

1. Menentukan Tingkat Kepentingan dari setiap Kriteria 

Tingkat kepentingan diperoleh dengan membandingkan 

satu kriteria dengan kriteria lain demikian sub kriteria satu 

dengan sub kriteria lain. Melalui kuesioner yang diisi oleh 

informan dengan berdasarkan tingkat kepentingan dari setiap 

kriteria dan sub kriteria menggunakan skala perbandingan 1 

sampai 9 dengan menggunakan matrik pembobotan 

perbandingan berpasangan. 
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Tabel 3. 1 Skala Banding Secara Berpasangan 

Intensitas 

Kepentingan 

Kepentingan 

1 Kedua elemen sama pentingnya 

3 Elemen yang satu sedikit lebih penting 

daripada elemen yang lainnya 

5 Elemen yang satu lebih penting daripada 

elemen yang lainnya 

7 Satu elemen jelas lebih mutlak penting 

daripada elemen lainnya 

9 Satu elemen mutlak penting daripada elemen 

lainnya 

2,4,6,8 Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan yang 

berdekatan 

Sumber : Saaty (1993:85-86) 

Apabila suatu tingkat kepentingan kriteria dalam matrik 

dibandingkan dengan kriteria yang sama diberi bobot 1. Artinya 

memiliki tingkat kepentingan yang sama.  

2. Perhitungan Bobot 

Perhitungan bobot dengan membuat matrik pembobotan 

tujuannya untuk mempermudah perhitungan ketahap selanjunya. 

Tahap yang pertama membuat tabel matrik pembobotan 

dari perbandingan tingkat kepentingan kriteria disamakan dalam 

bentuk desimal yaitu pembilang dibagi dengan penyebut untuk 

memudahkan perhitungan. Dilakukan disetiap kolom tingkat 

kepentingan kemudian mencari nilai kolom dengan cara 

menjumlahkan tiap kolom kriteria dijumlahkan vertikal. 

Tahap kedua membuat normalisasi matrik setiap kriteria. 

Setelah tahap pertama menjumlahkan tiap kolom kriteria 

selanjutnya tiap kolom masing-masing perbandingan tingkat 

kepentingan kriteria di tahap pertama dibagi dengan jumlah 
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kolom yang dijumlahkan vertikal di tahap pertama. Setelah itu 

tiap baris kriteria dijumlahkan horisontal dan tiap kolom kriteria 

dijumlahkan vertikal. 

3. Penentuan Eigen Vektor 

Tahap selanjutnya mencari eigen vector yang 

menunjukan bobot dari tiap kriteria atau tingkat kepentingan 

atau prioritas dari tiap kriteria. Dengan cara tiap baris yang 

dijumlahkan horisontal ditahap sebelumnya dibagi dengan 

jumlah kriteria atau jumlah tiap kolomnya.  

4. Consistency Ratio  

Terakhir diuji konsistensinya. Konsisten artinya suatu 

alat dikatakan konsisten harapannya dapat digunakan lebih 

lanjut atau berkali-kali, digunakan dari waktu ke waktu yang 

berbeda akan tetap stabil. 

Rumus Consistency Ratio 

CR = CI / RI 

Menghitung CR digunakan untuk melihat apakah 

konsisten atau tidak. Apabila CR <= 0,1 konsisten. Apabila CR 

> 0,1 pengukuran tidak konsisten atau mengidentifikasikan 

bahwa mutu informasi harus diperbaiki lagi sehingga perlu 

mengulang tahap perbandingan berpasangan dan jika masih 

tidak konsisten kemungkinan kriteria dan sub kriteria tidak 

terstruktur secara tepat. 

Tahap pertama menghitung CR yaitu menghitung 

Consistency Index (Cl) dengan cara λMax dikurangi dengan 

jumlah kriteria dibagi dengan jumlah kriteria dan dikurangi 1. 

Cl = (λmax-n)/(n-1) 

CI = Consistency Index 

n = Banyaknya Kriteria 
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Menghitung lamda maksimum (λMax) dengan cara eigen 

vector tiap kriteria dikali dengan tiap kolom kriteria yang 

dijumlahkan vertikal kemudian dijumlahkan. 

Tahap kedua menghitung Indeks Ratio (RI) yang 

mempunyai ratio berbeda tergantung dengan jumlah kriteria, 

jika mempunyai 3 kriteria maka RI memiliki ratio sebesar 0,58.  

Penentuan bobot dan eigen vector sub kriteria dapat dilakukan 

dengan cara yang sama. 

Tabel 3. 2 Daftar Indeks Random (RI) 
 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

RI 0,00 0,00 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 

Sumber : Saaty  (1993) 

3.5.3 Levelling  

Levelling menunjukan nilai dari tiap sub kriteria, bahwa 

semakin besar nilai mengidentifikasikan bahwa memiliki keunggulan 

yang memenuhi kriteria dari penilaian untuk menjadi brand 

ambassador. 

3.5.4 Desain Penilaian Brand Ambassador 

Penilaian brand ambassador dalam bentuk tabel desain 

penilian, bertujuan untuk mempermudah tim penilai untuk menilai 

calon brand ambassador. Dalam tabel desain penilaian terdapat kolom 

bobot. Menurut Kurniawan (1996) diperoleh dari bobot tiap sub 

kriteria dan kolom nilai derajat yang diperoleh dari level dikali bobot 

tiap sub kriteria dikali 1.000 dibagi level nilai derajat tertinggi. 

H = (K. B. G) / L 

H = Nilai tiap level  

K = Level (K = 1, 2, 3) 

B = Bobot tiap sub kriteria 

G = Nilai total sebesar 10.000  

L = Level nilai derajat tertinggi dalam penelitian 
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Tahapan penilai menggunakan tabel desain penilain untuk 

menilai brand ambassador yang pertama dengan menginput nilai 

derajat pada kolom derajat (1, 2, 3). Semakin besar nilai 

mengidentifikasikan bahwa calon brand ambassador memiliki 

keunggulan yang memenuhi kriteria dari penilaian (dapat dilihat pada 

tabel 4.21 indikator penentuan level). Selanjutnya kolom nilai derajat 

diisikan sesuai angka dari nilai derajat. Kemudian dijumlahkan 

vertikal kebawah. Apabila diibaratkan terdapat 3 orang penilai 

nantinya akan dirata-rata sehingga diperoleh nilai relatif akhir. Brand 

ambassador yang terpilih yang memiliki nilai relatif akhir terbesar. 

 

 

 


