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BAB IV                                                                                                                     

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Miulan Hijab merupakan brand fashion muslim dari kota Semarang 

yang berdiri sejak tahun 2011, nama Miulan berasal dari singkatan nama 

pemilik Mita dan Wulan. Semakin banyaknya permintaan usaha ini 

berkembang pesat, untuk menjaga agar usahanya tetap kompetitif, mereka 

cepat tanggap dengan mendirikan Miulan Management.  

Miulan Management adalah salah satu divisi yang di dirikan bulan 

Januari tahun 2017 dengan tujuan mengurus segala kegiatan eksternal dari 

CV Miulan Hijab. Berikut visi dan misi Miulan Managemet : 

Visi :  

Mencerminkan muslimah yang cantik, cerdas dan mandiri melalui kegiatan 

yang positif. 

Misi :  

1. Memperkenalkan pada masyarakat Miulan Management dan produk 

Miulan Hijab. 

2. Memotivasi dan mengedukasi muslimah untuk berhijab sejak dini. 

3. Mengajak masyarakat untuk mencintai produk buatan dalam negeri. 

Miulan Management untuk mewujudkan visi dan misi 

menyelenggarakan acara seperti :  

a. Miulan short movie competition yaitu perlombaan membuat kreasi 

video untuk kebutuhan postingan promosi instagram, dalam rangka 

memperingati ulang tahun Miulan Management dengan kreasi video 

yang berunsurkan Miulan Management dan Miulan Hijab serta memuat 

pesan moral.  
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b. Workshop dan beauty class yaitu acara yang ditunjukan untuk 

perempuan dengan tujuan belajar bersama serta berbagi ilmu dari 

narasumber. 

c. Miulan Hijab Hunt yaitu merupakan ajang pencarian bakat yang 

diadakan 2 tahun sekali untuk mendapatkan brand ambassador yang 

sesuai dengan visi dan misi. Tujuan dari acara ini, lewat brand 

ambassador berharap selain memperkenalkan Miulan Management 

dan Miulan Hijab sebagai pilihan fashion muslimah masa kini juga 

dapat menginspirasi dengan mengenakan hijab bukan halangan untuk 

dapat tampil cantik percaya diri. 

Terkait Miulan Hijab Hunt peneliti melakukan wawancara dengan 

key informan yaitu pimpinan Miulan Management pada hari Minggu, 4 

Januari 2019 (lampiran 2 hal o) bahwa untuk dapat menjadi brand 

ambassador, harus melalui beberapa tahap seleksi. 

 Gambar 4. 1 Tahapan Seleksi Brand Ambassador 

     

 

 

 

 

 

Sumber : Data primer yang diolah (2019) 

 

1. Seleksi adminitrasi dengan mengumpulkan formulir beserta ktp dan 

foto tampak seluruh badan. Peserta yang memenuhi spesifikasi 

pekerjaan yang terdapat diposter dan mempunyai raut muka yang 

fotogenic akan lolos ketahap selanjutnya. 

Seleksi administrasi 

Sesi tanya jawab dan sesi foto 

Voting foto melalui instagram 

grand final 
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2. Peserta dikumpulkan untuk mengikuti beberapa sesi. Sesi pertama 

satu persatu peserta menjawab pertanyaan disesi tanya jawab. Sesi 

kedua sesi foto untuk tiap peserta, tujuannya untuk memastikan 

apakah foto yang peserta kumpulkan sama dengan hasil foto ketika 

difoto dari pihak Miulan Management. Seleksi tahap kedua untuk 

menyisihkan menjadi 30 peserta untuk mengikuti tahap selanjutnya. 

Peserta yang lolos ketahap selanjutnya dilihat dari jawaban disesi 

tanya jawab dan dari hasil foto. 

3. 30 peserta akan divote fotonya melalui akun instagram Miulan 

Management penilaian berdasarkan penyuka foto terbanyak untuk 

disisihkan menjadi 10 peserta, akan tetapi penyuka foto saja bukan 

menjadi salah faktor penentu karena akan dilihat juga bagaimana 

perilaku peserta terhadap pimpinan dan staf Miulan Management dan 

penilaian vote diimbangi dengan membandingkan foto yang diunggah 

diakun instagram pribadi tiap peserta, apakah selama ini yang 

menyukai fotonya banyak juga (dalam hal ini melihat aktivitas peserta 

di instagram). Dikarenakan jika hanya mengadalkan penyuka foto 

peserta terbanyak di akun instagram Miulan Management 

dikhawatirkan tidak adil dan untuk meminimalisir kecurangan jika ada 

peserta yang membeli auto likes. 

4. Tahap grand final dalam menentukan brand ambassador dilihat salah 

satunya cantik dan public speakingnya dalam menjawab pertanyaan. 

Key informan juga menyebutkan (lampiran 2 hal o) bahwa dari 

beberapa tahapan seleksi, tahap grand final dari 10 peserta menjadi 5 peserta 

merupakan tahap yang terpenting, karena 5 besar peserta nantinya akan 

dikontrak oleh Miulan Hijab.  
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Semua tahapan seleksi selama ini Miulan Management belum 

menggunakan dasar kriteria yang sesuai standart (analisis jabatan) untuk 

menentukan lolos atau tidaknya. Sehingga ada kemungkinan terjadi 

kesalahan seleksi karena menurut Dessler (2015:120) analisis jabatan 

penting untuk dapat mendukung aktivitas manajemen sumber daya manusia 

seperti seleksi, karena berisikan informasi mengenai tugas yang dibutuhkan 

oleh pekerjaan dan karakteristik orang yang dibutuhkan untuk melakukan 

pekerjaan guna membantu untuk memutuskan tipe orang yang harus 

direkrut dan dipekerjakan.  

Miulan Management sudah memiiki spesifikasi pekerjaan untuk 

brand ambassador seperti yang tertera pada poster audisi Miulan Hijab 

Hunt.  

Gambar 4. 2 Poster Miulan Hijab Hunt 

 

Sumber : Data Sekunder (2019) 

Gambar 4.2 Miulan Management sudah memiliki spesifikasi 

pekerjaan untuk brand ambassador yaitu muslimah berumur 17-25 tahun, 

tinggi badan 160 cm dengan berat badan proporsional, dalam aktivitas 

sehari-hari mengenakan hijab, serta aktif dalam sosial media. 
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Sedangkan Miulan Management belum memiliki deskripsi 

pekerjaan. Padahal deskripsi pekerjaan penting untuk setiap pemegang 

pekerjaan, karena harus memahami uraian dari deskripsi pekerjaan sehingga 

tidak menimbulkan komunikasi yang salah dan perbedaan persepsi antara 

Miulan Management dan pemegang pekerjaan dalam hal ini brand 

ambassador. Oleh karena itu peneliti melakukan wawancara dengan key 

informan yaitu pimpinan Miulan Management pada hari Minggu, 25 Januari 

2019 (lampiran 4 hal r) mengenai deskripsi pekerjaan brand ambassador. 

Berikut deskripsi pekerjaan brand ambassador : 

1. Fungsi : Dapat mempresentasikan Miulan Management dan Miulan 

Hijab kepada masyarakat. 

2. Tugas :  

a. Mempromosikan produk baik secara langsung (memperkenalkan 

melalui interaksi dengan produk di aktivitas sehari-harinya hal ini 

juga sebagai wujud mengajak masyarakat untuk mencintai produk 

dalam negeri) dan sosial media khususnya instagram dengan cara 

seperti mengunggah foto menggunakan produk Miulan Hijab. 

b. Aktif sosial media khususnya instagram untuk kegiatan promosi.  

c. Membantu mempromosikan kegiatan baik langsung atau lewat sosial 

media dan menghadiri kegiatan yang selenggarakan Miulan 

Management dan Miulan Hijab. 

d. Menjadi perwakilan narasumber di radio, acara televisi dll. 

e. Memotivasi masyarakat untuk berhijab sejak dini dengan cara 

berhijab dalam keseharian, mengkampanyekan dalam acara-acara 

seperti car free day. 

f. Menjadi model dalam pemotretan produk Miulan Hijab. 
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3. Tanggung Jawab :  

a. Mempromosikan produk Miulan Hijab dan kegiatan yang diadakan 

Miulan Management. 

b. Menjaga nama baik Miulan Hijab dan Miulan Management lewat 

sikap dan perilaku dikeseharian dan sosial media. 

c. Selama terikat kontrak tidak boleh mempromosikan atau terikat 

dengan pihak lain. 

4. Waktu Kerja : Sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. 

Brand ambassador agar dapat menjalankan deskripsi pekerjaannya 

dengan baik, dapat sesuai dengan struktur organisasi Miulan Management 

yaitu brand ambassador dapat melakukan koordinasi dengan staf admin dan 

humas sebagai penanggung jawab. Walaupun dalam proses seleksi brand 

ambassador melibatkan semua staf yaitu sekretaris, bendahara dan staf 

admin dan humas. 

Gambar 4. 3 Struktur Organisasi Miulan Management 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Sekunder (2019) 

 

 

 

 

 

Pimpinan 

Sekretaris Bendahara Staf Admin dan 

Humas 

Brand ambassador 
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4.2 Desain Seleksi Brand Ambassador 

Miulan Hijab Hunt merupakan ajang untuk mencari brand 

ambassador, berdasarkan wawancara pra survei dengan informan yaitu 

pimpinan dan staf Miulan Management pada hari Minggu, 4 November 

2018 (lampiran 1 hal i) memiliki kendala dalam menentukan kriteria dan 

bobot kriteria seleksi yang akan menjadi brand ambassador agar sesuai 

dengan visi dan misi. Peneliti diminta untuk membantu membuatkan kriteria 

seleksi yang sesuai dengan visi dan misi serta bobot kriteria yang baku.  

Berikut desain seleksi brand ambassador : 

Gambar 4. 4 Desain Seleksi Brand Ambassador 

 

  

 

 

Sumber : Data primer yang diolah (2019) 

Peneliti menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) 

sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan. 

4.2.1 Menentukan Kriteria dan Sub kriteria 

Kriteria dan sub kriteria akan dijadikan acuan dalam memilih 

brand ambassador. Tetapi pada kenyataanya Miulan Management 

selama ini memiliki kriteria dan sub kriteria yang berbeda, penilaian 

hanya berdasarkan persepsi penilai sehingga menimbulakan 

subyektivitas dan kemungkinan kesalahan dalam menentukan brand 

ambassador. Oleh karena itu untuk meminimalisir kesalahan 

subyektivitas perlu kriteria yang baku sehingga semua penilai 

menggunakan dasar yang sama. Kemudian peneliti melakukan 

wawancara dengan key informan yaitu pimpinan dan diperkuat dengan 

wawancara dengan informan utama yaitu staf Miulan Management 

pada hari Minggu, 4 Januari 2019 (lampiran 5 hal v) untuk mencari 

Menentukan 

kriteria dan sub 

kriteria 

 

Menentukan 

bobot untuk 

tiap kriteria 

dan sub 

kriteria 

Levelling 
Penilaian 

brand 

ambassador 
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tahu kriteria yang dibutuhkan Miulan Management untuk menentukan 

brand ambassador agar sesuai visi dan misi yang disampaikan 

didepan (hal 32). Hasil wawancara diperoleh kesepakatan kesimpulan 

kriteria utama yang digunakan cantik, cerdas dan mandiri. Kriteria 

utama dibuat dalam sub kriteria dan distrukturkan dalam bentuk 

hirarki. Berikut tabel kriteria dan sub kriteria brand ambassador : 

Tabel 4. 1 Kriteria dan Sub Kriteria Brand Ambassador 
 

No Kriteria dan Sub Kriteria 

1.  Cantik 

 Stylist 

 Photogenic 

 Sopan santun 

2.  Cerdas 

 Pengetahuan tentang produk 

 Public speaking 

 Berhijab dalam keseharian 

3.  Mandiri 

 Inovatif 

 Kreatif 

 Inisiatif 

  Sumber : Data primer yang diolah (2019) 
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4.2.2 Penentuan Bobot  

a. Penentuan Bobot setiap Kriteria Dilakukan melalui Tahapan : 

1. Menentukan Tingkat Kepentingan dari setiap Kriteria  

Tingkat kepentingan diperoleh dengan membandingkan 

satu kriteria dengan kriteria lain demikian juga 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. 

Tabel 4. 2 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) 
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Berikut ini tabel hasil kesimpulan perbandingan tingkat 

kepentingan tiap kriteria (lampiran 6) : 

Tabel 4. 3 Matrik Tingkat Kepentingan setiap Kriteria 

 Cantik Cerdas Mandiri 

Cantik 1 3 5 

Cerdas 1/3 1 3 

Mandiri 1/5 1/3 1 

Sumber : Data primer yang diolah (2019) 

Tabel 4.3 merupakan hasil perbandingan tingkat 

kepentingan kriteria yang dijabarkan dalam bentuk tabel. 

Apabila suatu tingkat kepentingan kriteria dalam matrik 

dibandingkan dengan kriteria yang sama diberi bobot 1. Artinya 

memiliki tingkat kepentingan yang sama. 

Berdasarkan tabel 4.2 dan tabel 4.3 terkait kriteria cantik 

dibandingkan kriteria cerdas memiliki tingkat kepentingkan 3. 

Artinya cantik sedikit lebih penting dari cerdas. 

Cantik sedikit lebih penting karena Miulan media 

promosinya mengunakan sosial media khususnya instagram dan 

facebook maka cantik merupakan hal yang utama untuk menarik 

calon konsumen. Selain itu Miulan Management menyadari 

mencari brand ambassador untuk produk fashion, dimana orang 

akan melihat pertama kali dari brand ambassador yang cantik. 

Cantik disini diartikan sebagai kesesuaian antara tampilan fisik 

yang cantik dengan perilakunya maka brand ambassador yang 

tidak lain merupakan duta dari produk harus memenuhi kriteria 

tersebut. Jadi dengan brand ambassador yang cantik diharapkan 

dapat menunjang penjualan produk. Sementara cerdas baru 

terlihat ketika brand ambassador melakukan tindakan. Cerdas 

penting untuk menunjang brand ambassador dalam 

menjalankan tugas dan kewajibannya. Seperti brand 
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ambassador yang menjadi perwakilan pemasaran perlu 

memahami pasar dan produk, juga cakap dalam berbicara 

didepan umum untuk mempromosikan produk dengan baik 

sehingga membuat konsumen tertarik. Selain itu brand 

ambassador cerdas tahu memposisikan dirinya sebagai seorang 

brand ambassador seperti dapat mencontohkan perilaku yang 

baik dengan berhijab dalam keseharian sehingga dapat 

memotivasi orang yang belum berhijab segera dapat berhijab. 

Sedangkan kriteria cantik dibandingkan kriteria mandiri 

memiliki tingkat kepentingan 5. Artinya cantik lebih penting 

dari mandiri. 

Cantik lebih penting karena Miulan Management 

menyadari bahwa untuk dapat membuat orang tertarik dengan 

produk Miulan, brand ambassador harus cantik baik fisik 

ataupun perilakunya. Bukan berarti mandiri tidak dibutuhkan, 

mandiri dibutuhkan seorang brand ambassador agar ia dapat 

memposisikan dirinya sebagai seorang brand ambassador. 

Dengan mengetahui tugas, tanggung jawab serta batasan dirinya 

sehingga dapat dipercaya, tidak bergantung kepada orang lain 

termasuk mempunyai ide dari diri sendiri yang inovatif. 

Terakhir kriteria cerdas dibandingkan kriteria mandiri 

memiliki tingkat kepentingan 3. Artinya cerdas sedikit lebih 

penting dari mandiri. 

Cerdas sedikit lebih penting karena untuk dapat 

mempromosikan, menjelaskan produk Miulan dengan calon 

konsumen supaya dapat menarik minat calon konsumen untuk 

membeli produk Miulan. Sementara mandiri untuk menunjang 

pekerjaan dengan baik agar tidak bergantung pada orang lain. 

walaupun Miulan Management tetap mendampingi brand 

ambassador dalam menjalankan tugasnya. 
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2. Perhitungan Bobot  

Perhitungan bobot dengan membuat matrik pembobotan, 

tujuannya untuk mempermudah ketahap selanjutnya. 

Tabel 4. 4 Hasil Penjumlahan Matrik Pembobotan setiap 

Kriteria 

 Cantik Cerdas Mandiri 

Cantik 1,00 3,00 5,00 

Cerdas 0,33 1,00 3,00 

Mandiri 0,20 0,33 1,00 

Jumlah 1,53 4,33 9,00 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2019) 

Tabel 4.4 semua angka dari tabel 4.3 disamakan dalam 

bentuk desimal yaitu pembilang dibagi dengan penyebut untuk 

memudahkan perhitungan. Seperti contoh kriteria cantik 

dibandingkan kriteria cerdas memiliki tingkat kepentingan 3, 

diubah menjadi 3,00 dengan cara 3 dibagi 1 sama dengan 3,00. 

Hal tersebut dilakukan disetiap kolom perbandingan tingkat 

kepentingan kriteria. 

Setelah itu mencari nilai kolom, dengan menjumlahkan 

tiap kolom kriteria dijumlahkan vertikal. Seperti contoh 1,00 + 

0,33+ 0,20 = 1,53. 

Tabel 4. 5 Normalisasi Matrik setiap Kriteria 

 Cantik Cerdas Mandiri Jumlah 

Cantik 0,65 0,69 0,56 1,90 

Cerdas 0,22 0,23 0,33 0,78 

Mandiri 0,13 0,08 0,11 0,32 

Jumlah 1 1 1 3 

Sumber : Data primer yang diolah (2019) 
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Setelah menjumlahkan tiap kolom kriteria, tabel 4.5 tiap 

kolom masing-masing perbandingan tingkat kepentingan kriteria 

dari tabel 4.4 dibagi dengan jumlah kolom yang dijumlahkan 

vertikal dari tabel 4.4. Sebagai contoh 1,00 dibagi 1,53 sama 

dengan 0,65 begitu juga seterusnya.  

Setelah itu tiap baris kriteria dijumlahkan horisontal. 

Seperti contoh 0,65 + 0,69 + 0,56 = 1,90 dan tiap kolom kriteria 

dijumlahkan vertikal 0,65 + 0,22 + 0,13 = 1. 

3. Penentuan Eigen Vector 

Tahap selanjutnya mencari eigen vector yang 

menunjukan bobot dari tiap kriteria atau tingkat kepentingan 

atau prioritas dari tiap kriteria, dengan cara tiap baris kriteria 

yang dijumlahkan secara horisontal di tabel 4.5 dibagi dengan 

jumlah kriteria atau jumlah tiap kolomnya. Sebagai contoh 1,90 

dibagi tiga (jumlah kriteria) sama dengan 0,63. 

Tabel 4. 6 Eigen Vector Setiap Kriteria 

Eigen Vector 

0,63 

0,26 

0,11 

Sumber : Data primer yang diolah (2019) 

Tabel 4.6 terlihat bahwa kriteria cantik memiliki bobot 

0,63, kemudian kriteria cerdas memiliki bobot 0,26 dan kriteria 

mandiri 0,11. 
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4. Consistency Ratio setiap Kriteria 

Terakhir diuji konsisitensinya. 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, sehingga perlu mengulang 

tahap perbandingan berpasangan. 

Tahap pertama menghitung CR yaitu menghitung 

Consistency Index (Cl) dengan cara λMax dikurangi dengan 

jumlah kriteria (3) dibagi dengan jumlah kriteria dan dikurangi 

1. 

Cl = (λmax-n)/(n-1) 

CI = Consistency Index 

n = Banyaknya kriteria 

 

Menghitung lamda maksimum (λMax) dengan cara eigen 

vector tiap kriteria dikali dengan tiap kolom kriteria yang 

dijumlahkan vertikal ditabel 4.4, kemudian dijumlahkan.  

λMax = (0,63 x 1,53) + (0,26 x 4,33) + (0,11 x 9,00) = 3,05 

Sehingga diperolah Cl = (λmax-n)/(n-1) 

CI = (3,05-3)/3-1 = 0,02 
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Tahap kedua mencari Indeks Random (RI) yang 

mempunyai ratio berbeda tergantung dengan jumlah kriteria, 

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

Tabel 4. 7 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) 

Sehingga konsistensi ratio tiap kriteria  

CR = CI / RI 

CR = 0,02 / 0,58 = 0.04 

Jadi, CR dari kriteria di atas menunjukan angka 0,04 <= 

0,1 artinya pengukuran konsistensi ratio tiap kriteria di atas 

konsisten. 

b. Penentuan Bobot Sub Kriteria Cantik 

1. Menentukan Tingkat Kepentingan Sub Kriteria Cantik 

Selanjutnya menentukan tingkat kepentingan sub 

kriteria. Sub kriteria yang pertama dari kriteria cantik, sub 

kriteria yang akan dibandingkan stylist, photogenic dan sopan 

santun. Berikut ini tabel hasil kesimpulan perbandingan tingkat 

kepentingan sub kriteria cantik (lampiran 6) : 

 Tabel 4. 8 Matrik Tingkat Kepentingan Sub Kriteria Cantik 

 Stylist Photogenic Sopan santun 

Stylist 1 ½ 3 

Photogenic 2 1 3 

Sopan santun 1/3 1/3 1 

Sumber : Data primer yang diolah (2019) 
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Berdasarkan tabel 4.2 dan tabel 4.8 terkait perbandingan 

tingkat kepentingan sub kriteria cantik, dimana photogenic 

dibandingkan sub kriteria stylist memiliki tingkat kepentingan 2. 

Artinya photogenic hampir sama pentingnya dengan stylist.  

Photogenic penting karena Miulan media promosinya 

menggunakan sosial media khususnya instagram dan facebook, 

maka dibutuhkan model untuk pemotretan yang terlihat bagus 

dari berbagai sisi (photogenic) untuk manarik konsumen dengan 

hasil foto yang bagus. Sementara stylist penting brand 

ambassador butuh stylist tidak hanya terihat diinstagram dan 

foto dalam keseharianpun penting untuk mengimplementasikan 

dirinya seorang brand ambassador untuk membuat orang 

tertarik dari apa yang dikenakan sehingga membuat orang ingin 

mengetahui brand apa yang dikenakan. 

Selanjutnya sub kriteria stylist dibandingkan sub kriteria 

sopan santun memiliki tingkat kepentingan 3. Artinya stylist 

sedikit lebih penting dari sopan santun. 

Stylist dibutuhkan untuk membuat orang tertarik dari apa 

yang dikenakan (biasanya sebagian orang tertarik pertama kali 

tertarik membeli sesuatu melihat orang lain memakainya maka 

dari itu brand ambassador harus pandai memadupadankan 

pakaian yang dikenakan serta cocok mengenakan dengan hijab 

dengan model apapun). Sementara sopan santun juga menjadi 

hal yang penting karena akan menjadi sorotan dan membawa 

nama baik Miulan Management dan Miulan Hijab, dalam hal 

tingkah laku, sikap, ucapan juga pakaian yang dikenakan dengan 

baik sehingga orang akan senang, dengan senang orang juga 

akan memberi perhatian dengan menilai apa yang sedang 

dikenakan yang membuat brand ambassador terlihat sopan. 

Sopan santun baru terlihat ketika brand ambassador melakukan 

tindakan. 
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Terakhir sub kriteria photogenic dibandingkan sub 

kriteria sopan santun memiliki tingkat kepentingan 3. Artinya 

photogenic sedikit lebih penting dari sopan santun. 

Alasan photogenic sedikit lebih penting sepeti yang 

disampaikan diatas. Miulan merupakan brand fashion yang 

media promosinya menggunakan sosial media butuh model 

untuk pemotretan dengan hasil foto yang menarik supaya 

menumbuhkan rasa ketertarikan konsumen untuk mengetahui 

brand apa yang sedang dipakai. Sementara sopan santun penting 

supaya tidak meninggalkan kaidah sopan dalam hal pakaian 

maupun tingkah laku dan ucapan.  

2. Perhitungan Bobot 

Tabel 4. 9 Hasil Penjumlahan Matrik Pembobotan Sub 

Kriteria Cantik 

  Stylist Photogenic Sopan santun 

Stylist 1,00 0,50 3,00 

Photogenic 2,00 1,00 3,00 

Sopan santun 0,33 0,33 1,00 

Jumlah 3,33 1,83 7,00 

Sumber : Data primer yang diolah (2019) 

Tabel 4.9 semua angka dari tabel 4.8 disamakan dalam 

bentuk desimal yaitu pembilang dibagi dengan penyebut untuk 

memudahkan perhitungan. Seperti contoh sub kriteria 

photogenic dibandingkan sub kriteria stylist memiliki tingkat 

kepentingan 2, diubah menjadi 2,00 dengan cara 2 dibagi 1 sama 

dengan 2,00. Hal tersebut dilakukan disemua kolom 

perbandingan tingkat kepentingan sub kriteria.  

Setelah itu mencari nilai kolom, dengan menjumlahkan 

tiap kolom sub kriteria dijumlahkan vertikal. Seperti contoh 1,00 

+ 2,00 + 0,33 = 3,33. 
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Tabel 4. 10 Normalisasi Matrik Sub Kriteria Cantik 

  Stylist Photogenic Sopan 

santun 

Jumlah 

Stylist 0,30 0,27 0,43 1,00 

Photogenic 0,60 0,55 0,43 1,58 

Sopan santun 0,10 0,18 0,14 0,42 

Jumlah 1 1 1 3 

Sumber : Data primer yang diolah (2019) 

Setelah menjumlahkan tiap kolom sub kriteria, tabel 4.10 

tiap kolom masing-masing perbandingan tingkat kepentingan 

sub kriteria dari tabel 4.9 dibagi dengan jumlah kolom yang 

dijumlahkan vertikal dari tabel 4.9. Sebagai contoh 1,00 dibagi 

3,33 sama dengan 0,30 begitu juga seterusnya. 

Setelah itu tiap baris sub kriteria dijumlahkan horisontal. 

Seperti contoh 0,30 + 0,27 + 0,43 = 1,00 dan kolom tiap sub 

kriteria dijumlahkan vertikal 0,30 + 0,60 + 0,10 = 1. 

3. Penentuan Eigen Vektor  

Tahap selanjutnya mencari eigen vector yang 

menunjukan bobot dari tiap sub kriteria, dengan cara tiap baris 

sub kriteria yang dijumlahkan secara horisontal di tabel 4.10 

dibagi dengan jumlah sub kriteria atau jumlah tiap kolomnya. 

Sebagai contoh 1,00 dibagi tiga (jumlah sub kriteria) sama 

dengan 0,33. 

Tabel 4. 11 Eigen Vector Sub Kriteria Cantik 

Eigen Vector 

0,33 

0,53 

0,14 

Sumber : Data primer yang diolah (2019) 
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Tabel 4.11 terlihat bahwa sub kriteria stylist memiliki 

bobot 0,33 kemudian sub kriteria photogenic memiliki bobot 

0,53 dan sub kriteria sopan santun 0,14. 

4. Consistency Ratio Sub Kriteria Cantik 

Rumus Consistency Ratio  

CR = CI / RI 

Tahap pertama menghitung CR, menghitung Consistency 

Index (Cl) dengan cara λMax dikurangi dengan jumlah sub 

kriteria (3) dibagi dengan jumlah sub kriteria dan dikurangi 1. 

Cl = (λmax-n)/(n-1) 

CI = Consistency Index 

n = Banyaknya kriteria 

Menghitung lamda maksimum (λMax) dengan cara eigen 

vector tiap sub kriteria dikali tiap kolom sub kriteria yang 

dijumlahkan vertikal ditabel 4.9, kemudian dijumlahkan.  

λMax = (0,33x 3,33) + (0,53x1,83) + (0,14x 7,00) = 3,06 

Sehingga diperoleh CI = (3,06-3)/3-1 = 0,03 

Tahap kedua mencari Indeks Ratio (RI) yang mempunyai 

ratio berbeda tergantung dengan jumlah sub kriteria, jika 

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

Sehingga konsistensi ratio sub kriteria cantik  

CR = CI / RI 

CR = 0,03 / 0,58 = 0.05 

Jadi, CR dari sub kriteria cantik menunjukan angka 0,05 

<= 0,1 artinya pengukuran Consistency Ratio sub kriteria cantik 

konsisten. 
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c. Penentuan Bobot Sub Kriteria Cerdas 

1. Menentukan Kepentingan Sub Kriteria Cerdas 

Menentukan tingkat kepentingan sub kriteria cerdas, 

yang terdapat tiga sub kriteria yang akan dibandingkan yaitu 

pengetahuan tentang produk, public speaking, berhijab dalam 

keseharian. Berikut ini tabel hasil kesimpulan perbandingan 

tingkat kepentingan sub kriteria cerdas (lampiran 6) : 

Tabel 4. 12 Matrik Tingkat Kepentingan Sub Kriteria 

Cerdas 
 

 Pengetahuan 

tentang 

produk 

Public 

speaking 

Berhijab dalam 

keseharian 

Pengetahuan 

tentang 

produk 

1      ½ 1/3 

Public 

speaking 

2 1 1/3 

Berhijab 

dalam 

keseharian 

3 3 1 

Sumber : Data primer yang diolah (2019) 

Berdasarkan tabel 4.2 dan tabel 4.12 terkait sub kriteria 

public speaking dibandingkan sub kriteria pengetahuan tentang 

produk memiliki tingkat kepentingan 2. Artinya public speaking 

hampir sama pentingnya dengan pengetahuan tentang produk. 

Public speaking penting untuk dapat menjelaskan produk 

agar calon konsumen tertarik. Sementara pengetahuan tentang 

produk juga diperlukan, karena hanya pintar dalam berbicara 

tetapi tidak tahu tentang produk yang dipasarkan akan membuat 

calon konsumen kurang yakin.  
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Selanjutnya sub kriteria berhijab dalam keseharian 

dibandingkan sub kriteria pengetahuan tentang produk memiliki 

tingkat kepentingan 3. Artinya berhijab dalam keseharian sedikit 

lebih penting dari pengetahuan tentang produk. 

Seperti dalam misi Miulan Management yang 

berkeinginan memotivasi dan mengedukasi berhijab sejak dini 

ditunjang dengan Miulan juga memproduksi boneka yang diberi 

nama miucan dengan karakter education doll yang bertujuan 

untuk memperkenalkan kepada anak-anak apa itu hijab. Maka 

dari itu brand ambassador juga harus mencontohkan perilaku 

tersebut dengan berhijab dalam keseharian agar mewujudkan 

misi tersebut dan menjadi panutan. Sementara pengetahuan 

tentang produk tidak kelihatan secara visual akan tetapi 

dibutuhkan untuk mendukung tugas brand ambassador yaitu 

dalam mempromosikan produk supaya calon konsumen yakin 

untuk membeli. 

Terakhir sub kriteria berhijab dalam keseharian 

dibandingkan sub kriteria public speaking memiliki tingkat 

kepentingan 3. Artinya berhijab dalam keseharian sedikit lebih 

penting dari public speaking.  

Brand ambassador yang berhijab dalam kesehariannya 

akan menjadi teladan serta akan sesuai dengan misi Miulan yang 

ingin mengajak berhijab sejak dini. Selain itu brand ambassador 

yang terbiasa berhijab dalam keseharian akan membuat orang 

senggan dan percaya dengan apa yang dikatakan dengan 

didukung oleh public speaking yang baik dalam 

mempromosikan produk. 
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2. Perhitungan Bobot 

Tabel 4. 13 Hasil Penjumlahan Matrik Pembobotan Sub 

Kriteria Cerdas 

 Pengetahuan 

tentang 

produk 

Public 

speaking 

Berhijab dalam 

keseharian 

Pengetahuan 

tentang 

produk 

1,00 0,50 0,33 

Public 

speaking 

2,00 1,00 0,33 

Berhijab 

dalam 

keseharian 

3,00 3,00 1,00 

Jumlah 6,00 4,50 1,67 

Sumber : Data primer yang diolah (2019) 

Tabel 4.13 semua angka dari tabel 4.12 disamakan dalam 

bentuk desimal yaitu pembilang dibagi dengan penyebut untuk 

memudahkan perhitungan. Seperti contoh sub kriteria 

pengetahuan tentang produk dibandingkan sub kriteria public 

speaking memiliki tingkat kepentingan 1/2, diubah menjadi 0,50 

dengan cara 1 dibagi 2 sama dengan 0,50. Hal tersebut 

dilakukan disemua kolom perbandingan tingkat kepentingan sub 

kriteria. 

Setelah itu mencari nilai kolom, dengan menjumlahkan 

tiap kolom sub kriteria dijumlahkan vertikal. Seperti contoh 1,00 

+ 2,00 +3,00 = 6,00. 
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Tabel 4. 14 Normalisasi Matrik Sub Kriteria Cerdas 

 Pengetahuan 

tentang 

produk 

Public 

speaking 

Berhijab 

dalam 

keseharian 

Jumlah 

Pengetahuan 

tentang 

produk 

0,17 0,11 0,20 0,48 

Public 

speaking 

0,33 0,22 0,20 0,76 

Berhijab 

dalam 

keseharian 

0,50 0,67 0,60 1,77 

Jumlah 1 1 1 3 

Sumber : Data primer yang diolah (2019) 

Setelah menjumlahkan tiap kolom sub kriteria, tabel 4.14 

tiap kolom masing-masing perbandingan tingkat kepentingan 

sub kriteria dari tabel 4.13 dibagi dengan jumlah kolom yang 

dijumlahkan vertikal dari tabel 4.13. Seperti contoh 1,00 dibagi 

6,00 sama dengan 0,17 begitu juga seterusnya. 

Setelah itu tiap baris sub kriteria dijumlahkan horisontal. 

Seperti contoh 0,17 + 0,11 + 0,20 = 0,48 dan kolom tiap sub 

kriteria dijumlahkan vertikal 0,17 + 0,33 + 0,50 = 1. 

3. Penentuan Eigen Vector  

Tahap selanjutnya mencari eigen vector yang 

menunjukan bobot dari tiap sub kriteria, dengan cara tiap baris 

sub kriteria yang dijumlahkan secara horisontal ditabel 4.14 

dibagi dengan jumlah sub kriteria atau jumlah tiap kolomnya. 

Sebagai contoh 0,48 dibagi tiga (jumlah sub kriteria) sama 

dengan 0,16. 
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Tabel 4. 15 Eigen Vector Sub Kriteria Cerdas 

Eigen Vector 

0,16 

0,25 

0,59 

Sumber : Data primer yang diolah (2019) 

Tabel 4.15 terlihat bahwa sub kriteria pengetahuan 

tentang produk memiliki bobot 0,16, kemudian sub kriteria 

public speaking memiliki bobot 0,25 dan sub kriteria berhijab 

dalam keseharian 0,59. 

4. Consistency Ratio Sub Kriteria Cerdas  

Rumus Consistenc Ratio  

CR = CI / RI 

Tahap pertama menghitung CR, menghitung Consistency 

Index (Cl) dengan cara λMax dikurangi dengan jumlah sub 

kriteria (3) dibagi dengan jumlah sub kriteria dan dikurangi 1. 

Cl = (λmax-n)/(n-1) 

CI = Consistency Index 

n  =  Banyaknya kriteria 

 

Menghitung lamda maksimum (λMax) dengan cara eigen 

vector tiap sub kriteria dikali dengan tiap kolom sub kriteria 

yang dijumlahkan vertikal ditabel 4.13, kemudian dijumlahkan.  

λMax = (0,16 x 6,00) + (0,25 x 4,50) + (0,59 x 1,67) = 3,07 

Sehingga diperoleh Cl = (3,07-3) / 3-1 = 0,04 
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Tahap kedua mencari Indeks Ratio (RI) yang mempunyai 

ratio berbeda tergantung dengan jumlah sub kriteria, jika 

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

CR = CI / RI 

CR = 0,04 / 0,58 = 0.02 

Jadi, CR dari sub kriteria cerdas menunjukan angka 0,02 

<= 0,1 artinya ratio pengukuran konsistensi sub kriteria cerdas 

konsisten. 

d. Penentuan Bobot Sub Kriteria Mandiri 

1. Menentukan Tingkat Kepentingan Sub Kriteria Mandiri 

Terakhir menentukan tingkat kepentingan sub kriteria 

mandiri, yang terdapat tiga sub kriteria yang akan dibandingkan 

yaitu inovatif, kreatif, inisiatif. Berikut ini tabel hasil 

kesimpulan perbandingan tingkat kepentingan sub kriteria 

mandiri (lampiran 6) : 

Tabel 4. 16 Matrik Tingkat Kepentingan Sub Kriteria Mandiri 

 Inovatif Kreatif Inisiatif  

Inovatif 1 3 1/2  

Kreatif 1/3 1 1/3 

Inisiatif 2 3 1 

Sumber : Data primer yang diolah (2019) 

Berdasarkan tabel 4.2 dan tabel 4.16 menunjukan sub 

kriteria inovatif dibandingkan sub kriteria kreatif memiliki 

tingkat kepentingan 3. Artinya inovatif sedikit lebih penting dari 

kreatif. 

Brand ambassador harus inovatif mempromosikan 

produk supaya dapat menarik calon konsumen. Sementara 

kreatif dibutuhkan untuk menunjang brand ambassador dalam 

menjalankan tugasnya agar tidak bergantung pada orang lain 
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seperti dapat mengkreasikan bentuk hijab dengan berbagai 

model serta ditunjang dapat mengenakan make up sendiri 

diacara yang tiba-tiba. 

Selanjutnya sub kriteria inisiatif dibandingkan sub 

kriteria inovatif memiliki tingkat kepentingan 2. Artinya inisiatif 

hampir sama pentingnya dengan inovatif.  

Brand ambassador harus inisiatif dalam pekerjaanya 

agar ia tahu tugas, tanggung jawab dan batasan yang harus 

dilakukan tanpa perlu di perintah dan diingatkan mempunyai 

kesadaran sendiri. Sedangkan inovatif, seseorang yang inisiatif 

menyadari tugasnya menjadi seorang brand ambassador akan 

berpikir inovatif dalam mempromosikan produk Miulan. 

Terakhir sub kriteria inisiatif dibandingkan sub kriteria 

kreatif memiliki tingkat kepentingan 3. Artinya inisiatif sedikit 

lebih penting dari kreatif. 

Brand ambassador harus mengetahui tugas, tanggung 

jawab serta batasan yang harus dilakukan tanpa perlu di perintah 

dan diingatkan maka inisiatif dalam pekerjaan penting. 

Sementara kreatif dibutuhkan untuk acara yang tiba-tiba, karena 

diacara yang sesuai jadwal Miulan menyediakan orang untuk 

membantu mengenakan make up dan hijab. 
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2. Perhitungan Bobot  

Tabel 4. 17 Hasil Penjumlahan Matrik Pembobotan Sub 

Kriteria Mandiri 

 Inovatif Kreatif Inisiatif 

Inovatif 1,00 3,00 0,50 

Kreatif 0,33 1,00 0,33 

Inisiatif  2,00 3,00 1,00 

Jumlah 3,33 7,00 1,83 

Sumber : Data primer yang piolah (2019) 

Tabel 4.17 semua angka dari tabel 4.16 disamakan dalam 

bentuk desimal yaitu pembilang dibagi dengan penyebut untuk 

memudahkan perhitungan. Seperti contoh sub kriteria inovatif 

dibandingkan sub kriteria kreatif memiliki tingkat kepentingan 

3, diubah menjadi 0,33 dengan cara 1 dibagi 3 sama dengan 

0,33. Hal tersebut dilakukan disemua kolom perbandingan 

tingkat kepentingan sub kriteria.  

Setelah itu mencari nilai kolom, dengan menjumlahkan 

tiap kolom sub kriteria dijumlahkan vertikal. Seperti contoh 1,00 

+ 0,33 + 2,00 = 3,33. 

Tabel 4. 18 Normalisasi Matrik Sub Kriteria Mandiri 

 Inovatif Kreatif Inisiatif Jumlah 

Inovatif 0,30 0,43 0,27 1,00 

Kreatif 0,10 0,14 0,18 0,42 

Inisiatif 0,60 0,43 0,55 1,58 

Jumlah 1 1 1 3 

Sumber : Data primer yang diolah (2019) 

Setelah menjumlahkan tiap kolom sub kriteria, tabel 4.18 

tiap kolom masing-masing perbandingan tingkat kepentingan 

sub kriteria dari tabel 4.17 dibagi dengan jumlah kolom yang 

dijumlahkan vertikal dari tabel 4.17. Seperti contoh 1,00 dibagi 

3,33 sama dengan 0,30 begitu juga seterusnya. 
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Setelah itu tiap baris sub kriteria dijumlahkan horisontal. 

Seperti contoh 0,30 + 0,43 + 0,27 = 1,00 dan kolom tiap sub 

kriteria dijumlahkan vertikal 0,30 + 0,10 + 0,60 = 1. 

3. Penentuan Eigen Vector 

Tahap selanjutnya mencari eigen vector yang 

menunjukan bobot dari tiap sub kriteria, dengan cara tiap baris 

sub kriteria yang dijumlahkan secara horisontal ditabel 4.18 

dibagi dengan jumlah sub kriteria atau jumlah tiap kolomnya. 

Sebagai contoh 1,00 dibagi tiga (jumlah sub kriteria) sama 

dengan 0,33. 

Tabel 4. 19 Eigen Vector Sub Kriteria Mandiri 

Eigen Vector 

0,33 

0,14 

0,53 

Sumber : Data primer yang diolah (2019) 

Tabel 4.19 terlihat bahwa sub kriteria inovatif memiliki 

bobot 0,33, kemudian sub kriteria kreatif memiliki bobot 0,14 

dan sub kriteria inisiatif 0,53. 

4. Consistency Ratio Sub Kriteria Mandiri 

Rumus Consistency Ratio 

CR = CI / RI 

Langkah pertama menghitung CR, menghitung 

Consistency Index (Cl) dengan cara λMax dikurangi dengan 

jumlah sub kriteria (3) dibagi dengan jumlah sub kriteria dan 

dikurangi 1. 
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Cl = (λmax-n)/(n-1) 

CI = Consistency Index 

n = Banyaknya kriteria 

Menghitung lamda maksimum (λMax) dengan cara eigen 

vector tiap sub kriteria dikali dengan tiap kolom sub kriteria 

yang dijumlahkan vertikal ditabel 4.17, kemudian dijumlahkan.  

λMax = (0,33 x 3,33) + (0,14 x 7,00) + (0,53 x 1,83) = 3,06 

Sehingga diperoleh Cl = (3,06-3)/3-1 = 0,03 

Langkah kedua mencari Indeks Ratio (RI) yang 

mempunyai ratio berbeda tergantung dengan jumlah sub 

kriteria, jika mempunyai 3 sub kriteria maka RI memiliki ratio 

sebesar 0,58. 

CR = CI / RI 

CR = 0,03/ 0,58 = 0.02 

Jadi, CR dari sub kriteria mandiri menunjukan angka 

0,02 <= 0,1 artinya ratio pengukuran konsistensi sub kriteria 

cerdas konsisten. 
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e. Bobot Keseluruhan Kriteria dan Sub Kriteria 

Berikut merupakan tabel bobot kriteria dan sub kriteria yang 

diperoleh dari perhitungan Analytical Hierarchy Process (AHP).  

Bobot menunjukan tingkat kepentingan tiap kriteria dan sub kriteria. 

Digunakan sebagai acuan untuk penilaian dalam menentukan brand 

ambassador. 

Tabel 4. 20 Bobot Kriteria dan Sub Kriteria 

Vector Eigen 

Sub Kriteria Cantik 

Vector Eigen 

Kriteria Cantik 

Bobot setiap sub 

kriteria 

0,33 0,63 0,208 

0,53 0,63 0,334 

0,14 0,63 0,088 

Vector Eigen 

Sub Kriteria Cerdas 

Vector Eigen 

Kriteria Cerdas 

Bobot setiap sub 

kriteria 

0,16 0,26 0,042 

0,25 0,26 0,060 

0,59 0,26 0,153 

Vector Eigen 

Sub Kriteria 

Mandiri 

Vector Eigen 

Kriteria Mandiri 

Bobot setiap sub 

kriteria 

0,33 0,11 0,036 

0,14 0,11 0,015 

0,53 0,11 0,058 

Sumber : Data primer yang diolah (2019) 

Tabel 4.20 merupakan tabel bobot setiap kriteria dan sub 

kriteria. Bobot sub kriteria apabila dijumlahkan akan menunjukan 

kesamaan angka dengan bobot kriteria. 
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4.2.3 Levelling 

Nilai dari tiap sub kriteria menunjukan bahwa semakin besar 

nilai mengidentifikasikan bahwa calon brand ambassador memiliki 

keunggulan yang memenuhi kriteria dari penilaian. 

Tabel 4. 21 Indikator Penentuan Level 
 

Kriteria Sub Kriteria Level Nilai 

 

 

 

 

Cantik 

 

 

 

Stylist 

Keserasian pakaian dan aksesoris 

dengan apa yang dikenakan di 

tubuh. 

3 

Cukup serasi antara pakaian dan 

aksesoris dengan apa yang 

dikenakan di tubuh. 

2 

Tidak serasi antara pakaian dan 

aksesoris dengan apa yang 

dikenakan di tubuh. 

1 

 

Photogenic 

Terlihat cantik saat di foto dengan 

berbagai gaya. 

2 

Terlihat biasa saja saat di foto 

dengan berbagai gaya. 

1 

 

 

 

 

 

Sopan santun 

Sikap dan tingkah laku (suka 

senyum, menyapa, tutur kata 

baik), keramahan yang terlihat 

dari hubungan antar sesama 

peserta dan bagaimana 

menghormti pihak Miulan 

Management. 

3 

Tingkah laku, sikap dan 

ucapannya cukup baik. 

2 

Tingkah laku, sikap dan 

ucapannya tidak baik. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Pengetahuan 

tentang 

produk 

Mengetahui dan memahami 

produk Miulan Hijab. 

3 

Cukup mengetahui dan 

memahami produk Miulan Hijab. 

2 

Sama sekali tidak mengetahui dan 

memahami produk Miulan Hijab. 

1 
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Cerdas 

 

 

 

 

 

Public 

speaking 

Cara bicara yang lancar tanpa 

terbata-bata, penggunaan bahasa 

yang baik dan mudah dipahami 

serta gestur tubuh yang percaya 

diri. 

3 

Kurang diantara cara bicara tanpa 

terbata-bata, penggunaan bahasa 

yang baik dan mudah dipahami 

serta gestur tubuh yang percaya 

diri.  

2 

Penyampaian yang kurang jelas 

dan gestur tubuh yang tidak 

percaya diri. 

1 

 

Berhijab 

dalam 

keseharian 

Dapat memposisikan diri kapan 

harus berhijab dan tidak. 

2 

Tidak dapat memposisikan diri 

kapan harus berhijab dan tidak. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandiri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inovatif 

Memiliki ide yang beragam yang 

belum pernah digunakan untuk 

mempromosikan. 

3 

Cukup memiliki ide yang 

beragam yang masih jarang 

digunakan untuk 

mempromosikan. 

2 

Ide sudah banyak  

digunakan. 

1 

 

Kreatif 

Mahir mengreasikan hijab dan 

make upsendiri. 

2 

Tidak mahir mengreasikan hijab 

dan make upsendiri. 

1 

 

 

 

Inisiatif  

 

 

Mengetahui tugas, tanggung 

jawab dan batasan seorang brand 

ambassador. 

3 

Cukup mengetahui tugas, 

tanggung jawab dan batasan 

seorang brand ambassador. 

2 

Sama sekali tidak mengetahui 

tugas, tanggung jawab dan 

batasan brand ambassador. 

1 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2019) 
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4.2.4 Desain Penilaian Brand Ambassador 

Tabel 4. 22 Desain Penilaian Brand Ambassador 

Kriteria Sub  

Kriteria 

Bobot Nilai Derajat 

1 2 3 

 

Cantik 

Stylist 0,21 70 140 210 

Photogenic 0,33 110 220 330 

Sopan santun 0,09 30 60 90 

 

Cerdas 

Pengetahuan 

tentang produk 

0,04 13,33 26,67 40,00 

Public speaking 0,06 20 40 60 

Berhijab dalam 

keseharian 

0,15 75 150  

 

Mandiri 

Inovatif 0,04 13,33 26,67 40 

Kreatif 0,02 10 20  

Inisiatif  0,06 20 40 60 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2019) 

Kolom bobot di atas diperoleh dari bobot tiap sub kriteria pada 

tabel 4.20. Sedangkan kolom nilai derajat (1, 2, 3) diperoleh dari level 

dikali bobot tiap sub kriteria dikali 1.000 dibagi level nilai derajat 

tertinggi, seperti contoh kolom nilai derajat 1  

H = (K. B. G) / L 

H = (1 x 0,21 x 1.000) / 3 = 70 

 

H = Nilai tiap level  

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

B = bobot tiap sub kriteria 

G = Nilai total sebesar 10.000 

L = Level derajat tertinggi dalam penelitian 
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Berdasarkan beberapa point analisis dan pembahasan yang 

telah dijabarkan, maka sebagai berikut : 

1. Kriteria seleksi yang digunakan untuk menentukan brand 

ambassador di Miulan Management yaitu cantik, cerdas dan 

mandiri. 

2. Setiap kriteria terdapat sub kriteria. 

Kriteria cantik dengan sub kriteria stylist, photogenic, sopan 

santun. Kriteria cerdas dengan sub kriteria pengetahuan tentang 

produk, public speaking, berhijab dalam keseharian dan kriteria 

cerdas dengan sub kriteria inovatif, kreatif, inisiatif. 

3. Bobot kriteria dan sub kriteria. (pembulatan) 

a. Kriteria cantik memiliki bobot sebesar 0,630 (63%). 

Sub kriteria cantik :  

Photogenic memiliki bobot sebesar 0,334 (33%). 

Stylist memiliki bobot sebesar 0,208 (21%). 

Sopan santun memiliki bobot sebesar 0,088 (9%). 

b. Kriteria cerdas memiliki bobot 0,255 (26%). 

Sub kriteria cerdas : 

Berhijab dalam keseharian memiliki bobot sebesar 0,153 

(15%). 

Public speaking memiliki bobot sebesar 0,060 (6%). 

Pengetahuan tentang produk memiliki bobot sebesar 0,042 

(4%). 

c. Kriteria mandiri memiliki bobot 0,110 (11%). 

Sub kriteria mandiri : 

Inisiatif memiliki bobot sebesar 0,058 (6%). 

Inovatif memiliki bobot sebesar 0,036 (4%). 

Kreatif memiliki bobot sebesar 0,015 (2%). 
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4. Level dari tiap sub kriteria, yang dapat dilihat di tabel 4.21. 

5. Tabel desain penilaian brand ambassador bertujuan untuk 

mempermudah tim penilai untuk menilai calon brand 

ambassador. 

Tabel 4. 23 Desain Penilaian Brand Ambassador 

Kriteria Bobot 
Sub 

Kriteria 
Bobot 

Nilai Derajat Peserta 

1 2 3 Derajat 
Nilai 

Derajat 

    Stylist 0,21 70 140 210 
  

Cantik 0,63 Photogenic 0,33 110 220 330 
  

    Sopan 

santun 
0,09 30 60 90 

  

    

Pengetahuan 

tentang 

produk 

0,04 13,33 26,67 40 
  

Cerdas 0,26 
Public 

spaking 
0,06 20 40 60 

  

    Berhijab 

dalam 

keseharian 

0,15 75 150   
  

    Inovatif 0,04 13,33 26,67 40 
  

Mandiri 0,11 Kreatif 0,02 10 20   
  

    Inisiatif 0,06 20 40 60 
  

Jumlah 
 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2019) 

Tabel 4. 23 Derajat diisikan berdasarkan nilai derajat. Angka 1 

kurang memenuhi kriteria, 2 cukup memenuhi kriteria, 3 memiliki 

keunggulan memenuhi kriteria dari penilaian untuk menjadi brand 

ambassador. Setelah itu kolom nilai derajat diisi sesuai angka dari 

nilai derajat. 

Contoh Penilaian Calon Brand Ambassador 

Peneliti melakukan simulasi untuk proses seleksi, yang 

nantinya dapat diterapkan oleh Miulan Management untuk 

menentukan brand ambassador dalam ajang Miulan Hijab hunt.  
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1. Perhitungan Nilai Calon Brand Ambassador  

Penilai akan memberikan penilaian pada kedua calon 

brand ambassador A dan B. Proses penilaian dengan menginput 

nilai derajat antara 1-3 untuk masing-masing sub kriteria agar 

memperoleh nilai relatif. 

Dalam penelitain ini diibaratkan terdapat 3 orang penilai 

yang nantinya akan dirata-rata sehingga diperoleh nilai relatif 

akhir dari tiap calon yang digunakan sebagai acuan untuk 

menentukan brand ambassador. 

a. Perhitungan Nilai Relatif Calon Brand Ambassador A 

Pertama masing-masing penilai akan memberi nilai pada 

calon brand ambassador A. 

Tabel 4. 24  Desain Penilaian Calon Brand Ambassador A (Penilai 1) 

Kriteria Bobot 
Sub 

Kriteria 
Bobot 

Nilai Derajat Peserta 

1 2 3 Derajat 
Nilai 

Derajat 

    Stylist 0,21 70 140 210 2 140 

Cantik 0,63 Photogenic 0,33 110 220 330 3 330 

    Sopan 

santun 
0,09 30 60 90 2 60 

    

Pengetahuan 

tentang 

produk 

0,04 13,33 26,67 40 1 13,33 

Cerdas 0,26 
Public 

spaking 
0,06 20 40 60 2 40 

    Berhijab 

dalam 

keseharian 

0,15 75 150 
 

1 75 

    Inovatif 0,04 13,33 26,67 40 2 26,67 

Mandiri 0,11 Kreatif 0,02 10 20 
 

1 10 

    Inisiatif 0,06 20 40 60 2 40 

Jumlah 735 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2019) 
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Tabel 4. 25 Desain Penilaian Calon Brand Ambassador A (Penilai 2) 

Kriteria Bobot 
Sub 

Kriteria 
Bobot 

Nilai Derajat Peserta 

 
1 2 3 Derajat 

Nilai 

Derajat 

     Stylist 0,21 70 140 210 2 140 

 Cantik 0,63 Photogenic 0,33 110 220 330 3 330 

     Sopan 

santun 
0,09 30 60 90 2 60 

 

    

Pengetahuan 

tentang 

produk 

0,04 13,33 26,67 40 1 13,33 

 
Cerdas 0,26 

Public 

speaking 
0,06 20 40 60 1 20 

     Berhijab 

dalam 

keseharian 

0,15 75 150   1 75 

     Inovatif 0,04 13,33 26,67 40 2 26,67 

 Mandiri 0,11 Kreatif 0,02 10 20   1 10 

     Inisiatif 0,06 20 40 60 2 40 

 Jumlah 715 

 Sumber : Data Primer yang Diolah (2019) 
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Tabel 4. 26 Desain Penilaian Calon Brand Ambassador A (Penilai 3) 

Kriteria Bobot 
Sub 

Kriteria 
Bobot 

Nilai Derajat Peserta 

 
1 2 3 Derajat 

Nilai 

Derajat 

     Stylist 0,21 70 140 210 3 210 

 Cantik 0,63 Photogenic 0,33 110 220 330 3 330 

     Sopan 

santun 
0,09 30 60 90 2 60 

 

    

Pengetahuan 

tentang 

produk 

0,04 13,33 26,67 40 1 13,33 

 
Cerdas 0,26 

Public 

speaking 
0,06 20 40 60 1 20 

     Berhijab 

dalam 

keseharian 

0,15 75 150   1 75 

     Inovatif 0,04 13,33 26,67 40 3 40 

 Mandiri 0,11 Kreatif 0,02 10 20   1 10 

     Inisiatif 0,06 20 40 60 2 40 

 Jumlah 798,33 

 Sumber : Data Primer yang Diolah (2019) 

Setelah memperoleh nilai dari masing-masing penilai, 

maka di rata-rata untuk memperoleh nilai relatif akhir calon 

brand ambassador A.  

Rata-rata = (735+ 715 + 798,33)/3 

  = 749,44 

Total nilai akhir dari calon brand ambassador A 

sebesar 749,44. Setelah itu dilanjutkan perhitungan nilai 

relatif calon brand ambassador B. 

 

 

 



70 
 

Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 

b. Perhitungan Nilai Relatif Calon Brand Ambassador B 

Berikutnya dengan cara yang sama dengan calon 

brand ambassador A. Masing-masing penilai akan memberi 

nilai pada calon brand ambassador B. 

Tabel 4. 27 Desain Penilaian Calon Brand Ambassador B (Penilai 1) 

Kriteria Bobot 
Sub 

Kriteria 
Bobot 

Nilai Derajat Peserta 

1 2 3 Derajat 
Nilai 

Derajat 

    Stylist 0,21 70 140 210 1 70 

Cantik 0,63 Photogenic 0,33 110 220 330 2 220 

    Sopan 

santun 
0,09 30 60 90 2 60 

    

Pengetahuan 

tentang 

produk 

0,04 13,33 26,67 40 2 26,67 

Cerdas 0,26 
Public 

speaking 
0,06 20 40 60 3 60 

    Berhijab 

dalam 

keseharian 

0,15 75 150 
 

2 150 

    Inovatif 0,04 13,33 26,67 40 2 26,67 

Mandiri 0,11 Kreatif 0,02 10 20 
 

1 10 

    Inisiatif 0,06 20 40 60 2 40 

Jumlah 663,34 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2019) 
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Tabel 4. 28 Desain Penilaian Calon Brand Ambassador B (Penilai 2) 

Kriteria Bobot 
Sub 

Kriteria 
Bobot 

Nilai Derajat Peserta 

 
1 2 3 Derajat 

Nilai 

Derajat 

     Stylist 0,21 70 140 210 1 70 

 Cantik 0,63 Photogenic 0,33 110 220 330 2 220 

     Sopan 

santun 
0,09 30 60 90 2 60 

 

    

Pengetahuan 

tentang 

produk 

0,04 13,33 26,67 40 2 26,67 

 
Cerdas 0,26 

Public 

speaking 
0,06 20 40 60 3 60 

     Berhijab 

dalam 

keseharian 

0,15 75 150 
 

2 150 

     Inovatif 0,04 13,33 26,67 40 2 26,67 

 Mandiri 0,11 Kreatif 0,02 10 20 
 

2 20 

     Inisiatif 0,06 20 40 60 3 60 

 Jumlah 693,34 

 Sumber : Data Primer yang Diolah (2019) 
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Tabel 4. 29 Desain Penilaian Calon Brand Ambassador B (Penilai 3) 

Kriteria Bobot 
Sub 

Kriteria 
Bobot 

Nilai Derajat Peserta 

1 2 3 Derajat 
Nilai 

Derajat 

    Stylist 0,21 70 140 210 2 140 

Cantik 0,63 Photogenic 0,33 110 220 330 2 220 

    Sopan 

santun 
0,09 30 60 90 2 60 

    

Pengetahuan 

tentang 

produk 

0,04 13,33 26,67 40 2 26,67 

Cerdas 0,26 
Public 

speaking 
0,06 20 40 60 3 60 

    Berhijab 

dalam 

keseharian 

0,15 75 150 
 

2 150 

    Inovatif 0,04 13,33 26,67 40 3 40 

Mandiri 0,11 Kreatif 0,02 10 20 
 

2 20 

    Inisiatif 0,06 20 40 60 2 40 

Jumlah 756,67 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2019) 

Perhitungan rata-rata nilai relatif calon brand ambassador B. 

Nilai relatif dari tiap penilai dicari nilai rata-ratanya, maka  

Rata-rata = (663,34 + 693,34 + 756,67)/3 

  = 704,45 

c. Keputusan Penerimaan  

Berdasarkan nilai relatif calon brand ambassador A 

dan B, maka yang menjadi brand ambassador adalah brand 

ambassador A karena nilai akhir rata-rata lebih tinggi dari 

brand ambassador B (749,44 > 704,45). 

 


