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2.1 Pemasaran 

Pemasaran (marketing) adalah suatu aktivitas yang bertujuan mencapai 

sasaran perusahaan, dilakukan dengan cara mengantisipasi kebutuhan pelanggan 

atau klien serta mengarahkan aliran barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan 

pelanggan atau klien dari produsen. Pemasaran dapat diterapkan ke organisasi 

laba maupun nirlaba. Keuntungan adalah sasaran bagi sebagian besar perusahaan 

bisnis. Namun, organisasi jenis lain mencari anggota yang lebih banyak atau 

diterimanya suatu ide. Pemasaran bukanlah sekedar penjualan dan periklanan. 

Sayangnya, beberapa eksekutif masih melihatnya demikian. Mereka merasa 

bahwa tujuan dari pemasaran adalah menyingkirkan apapun yang diproduksi dari 

perusahaan tersebut. Padahal, tujuan dari pemasaran adalah untuk 

mengidentifikasikan kebutuhan pelanggan dan memenuhi kebutuhan tersebut 

secara baik, sehingga produk yang terkait nyaris menjual dirinya sediri (Cannon 

dkk, 2008). 

 Bauran pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran yang dapat 

dikendalikan yang digunakan oleh institusi Menghasilkan respon yang 

diinginkannya dari berbagai target pasarnya. Ini terdiri dari segalanya Yang dapat 

dilakukan universitas untuk mempengaruhi permintaan akan layanan yang 

ditawarkannya. Produk berwujud secara tradisional menggunakan model 4Ps, 

sektor jasa di sisi lain Tangan menggunakan pendekatan 7P untuk memenuhi 

kebutuhan penyedia layanan Pelanggan: produk, harga, tempat, promosi, orang, 

fasilitas fisik dan proses. Adapun  ketujuh  variabel-variabel yang mempengaruhi 

keputusan pembelian tersebut  dapat dikemukakan sebagai berikut (Lvy, 2008): 

1. Produk 

Produk merupakan elemen penting dalam sebuah program pemasaran. 

Strategi produk dapat mempengaruhi strategi pemasaran lainnya. Pembelian 

sebuah produk bukan hanya sekedar untuk memiliki produk tersebut tetapi 

juga untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. 
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2. Harga 

Harga yang merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang 

seringkali dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi konsumen dalam 

melakukan pembelian tidak bisa dikesampingkan oleh perusahaan. 

3. Promosi 

Promosi merupakan teknik komunikasi yang secara penggunaannya atau  

penyampaiannya dengan menggunakan media seperti: pers, televisi, radio, 

papan nama, poster dan lain-lain, yang tujuannya untuk menarik minat 

konsumen terhadap  hasil produksi suatu perusahaan. Promosi sebagai 

media untuk menjembatani kepentingan produsen dengan konsumen harus 

benar-benar dipahami oleh seorang manajer. 

4. Saluran Distribusi (Place) 

saluran distribusi terdiri dari seperangkat lembaga yang melakukan segala 

kegiatan (Fungsi) yang digunakan untuk menyalurkan produk dan status 

pemiliknya dari produsen ke konsumen. Dari definisi diatas dapat diartikan 

bahwa saluran distribusi suatu barang adalah keseluruhan kegiatan atau 

fungsi untuk memindahkan produk disertai dengan hak pemiliknya dari 

produsen ke konsumen. Distribusi berkaitan dengan kemudahan 

memperoleh produk di pasar dan tersedia saat konsumen mencarinya. 

Distribusi memperlihatkan berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan 

untuk menjadikan produk atau jasa yang diperoleh sesuai dengan keinginan 

konsumen. 

5. People (Partisipan) 

Yang dimaksud parsitipan disini adalah karyawan penyedia jasa layanan  

maupun penjualan, atau orang-orangyang terlibat secara langsung maupun 

tidak langsung dalam proses layanan itu sendiri, diantaranya adalah para 

manager, perception,mekanik, dan marketing. 

6. Proses (Process) 

Proses adalah kegiatan yang menunjukkan bagaimana pelayanan diberikan  

kepada konsumen selama melakukan pembelian barang. Pengelola klinik 

melalui front liner sering menawarkan berbagai macam bentuk pelayanan 



II-3 

 

untuk tujuan menarik konsumen. Fasilitas pengiriman produk, pembelian 

tiket, credit card, card member, dan fasilitas layanan yang berpengaruh pada 

image  perusahaan. 

7. Phyisical evidence ( lingkungan fisik) 

Lingkungan fisik adalah keadaan atau kondisi yang di dalamnya juga 

termasuk suasana tempat beroperasinya jasa pelayanan. Karakteristik 

lingkungan fisik merupakan segi yang paling nampak dalam kaitannya 

dengan situasi, dekorasi, ruangan, suara, aroma, cahaya, cuaca, peletakan 

dan layout yang Nampak atau lingkungan yang penting sebagai obyek 

stimuli. 

 

2.2 Konsep Pemasaran 

Konsep pemasaran (marketing concept) adalah ketika suatu organisasi 

memusatkan seluruh upayanya untuk memuaskan pelanggan secara 

menguntungkan. Tiga dasar yang mencakup dalam defenisi konsep pemasaran 

(marketing concept) adalah, kepuasan pelanggan, upaya total perusahaan, 

keuntungan. Orientasi pemasaran (marketing orientation) adalah mencoba 

melaksanakan konsep pemasaran. Alih-alih sekedar mencoba membuat pelanggan 

membeli apa yang diproduksi perusahaan, suatu perusahaan pemasaran mencoba 

untuk menawarkan kepada pelanggan apa yang mereka perlukan. Konsep 

pemasaran adalah suatu ide yang sederhan namun sangat penting. Konsep 

pemasaran bukanlah sebuah ide yang baru, konsep ini sudah ada sejak lama. 

Namun, beberapa manajer tidak terlalu tertarik dengan kebutuhan pelanggan. Para 

manajer ini masih memiliki orientasi produksi (production orientation) membuat 

produk apapun yang mudah untuk diproduksi kemudian berusaha menjualnya. 

Mereka menganggap pelanggan ada untuk membeli output perusahaan tersebut 

bukanlah perusahaan ada untuk melayani pelanggan atau kebutuhan masyarakat. 

Perusahaan yang dikelola dengan baik telah menggantikan orientasi produksi ini 

dengan orientasi pemasaran (Cannon dkk, 2008).   
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Table 2.1 Beberapa Perbedaan Cara Pandang Konsep Pemasaran serta Manajer Berotientasi 

Produksi Pada Umumnya 

Topik Orientasi Pemasaran Orientasi Produksi 

Sikap terhadap 

Pelanggan 

Kebutuhan pelanggan menentukan 

perencanaan perusahaan 

Mereka harusnya gembira kita ada, 

mencoba memotong biaya dan 

meluncurkan produk-produk yang 

lebih baik 

 Situs web Suatu cara untuk melayani pelanggan 
Jika kita memiliki situs Web, 

pelanggan akan datang kepada kita 

Penawaran 

produk 

Perusahaan membuat apa yang bias 

dijual  

Perusahaan membuat apa yang bias 

diproduksi 

Peranan riset 

pemasaran 

Untuk menentukan kebutuhan 

pelanggan dan seberapa baik 

perusahaan tersebut memenuhinya 

Untuk menentukan reaksi pelanggan 

itupun jika diperlukan 

Minat dalam 

Inovasi 

Berfokus untuk menentukan peluang 

baru 

Berfokus pada teknologi dan 

pemangkasan biaya 

Pentingnya 

keuntungan 
Merupakan tujuan ang penting 

Merupakan sisa akhir, hal yang 

tertinggal setelah semua biaya tertutup 

Layanan 

pelanggan 

Memuaskan pelanggan setelah 

penjualan dan mereka akan kembali 

lagi 

Aktivitas yang diperlukan untuk 

mengurangi keluhan pelanggan 

Tingkat 

persediaan 

Ditentukan dengan 

mempertimbangkan kebutuhan 

pelanggan serta biaya 

Dibutuhkan untuk membuat produksi 

lebih mudah 

Fokus 

pengiklanan 

Manfaat-manfaat produk dan jasa 

yang memuaskan kebutuhan 

Fitur-fitur produk dan bagaimana 

produk itu dibuat 

Peranan tenaga 

penjualan 

Membantu pelanggan untuk 

melakukan pembelian jika produk 

tersebut sesuai dengan kebutuhan 

pelanggan sambil berkoordinasi 

dengan perusahaan 

Melakukan penjualan kepada 

pelanggan, tidak khawatir mengenai 

koordinasi dengan upaya promosi atau 

bagian perusahaan yang lain 

Hubungan 

dengan 

pelanggan 

Kepuasan pelanggan sebelum dan 

setelah penjualan menghasilkan 

hubungan jangka panjang yang saling 

menguntungkan  

Hubungan berakhir ketika penjualan 

terjadi 

Biaya 
Mengurangi biaya yang tidak 

menambah nilai bagi pelanggan 
Menekan biaya serendah mungkin 

(Sumber: Cannon dkk, 2008) 
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2.3 Pengertian Perencanaan 

Perencanaan resmi merupakan satu teknik untuk menghasilkan suatu 

keunggulan bersaing (competitive advantage). Suatu organisasi akan mendapatkan 

keunggulan bersaing apabila memiliki teknik tersebut dan pada saat yang sama 

para pesaingnya tidak memilikinya. Akan tetapi pada saat semua organisasi atau 

perusahaan yang bersaing sudah memiliki teknik yang sama maka tidak satupun di 

antara mereka yang memiliki keunggulan. Pada saat ini teknik yang bersangkutan 

dikatakan berada dalam suatu keseimbangan (equilibrium) (Pardede, 2011). 

 Adapun syarat-syarat perencanaan yang baik adalah sebagai berikut: 

a. Merumuskan dahulu masalah yang akan direncanakan 

b. Perencanaan harus didasarkan pada informasi, data, fakta. 

c. Menetapkan beberapa alternatif dan premisnya. 

d. Putuskanlah suatu keputusan yang menjadi rencana yang rasional, mudah 

dipahami, dapat dijelaskan, fleksibel, berkesinambungan dalam uritan dan 

waktu pencapaiannya. 

 

2.3.1 Proses Perencanaan Pemasaran 

 Implementasi filosofi orientasi pasar membutuhkan serangkaian alat 

analisis dan rerangka pengambilan keputusan guna mengumpulkan dan 

memproses intelijensi pemasaran. Contoh spesifikasi meliputi (Tjiptono, 2008): 

a. Memutuskan peluang bisnis yang dapat memberikan kesempatan terbaik 

bagi perusahaan untuk menciptakan pelanggan yang puas. 

b. Menganalisis proses keputusan pelanggan dan mengidentifikasi berbagai 

pola preferensi di pasar spesifik. 

c. Menilai keunggulan kompetitif dan posisi pesaing dalam pasar 

bersangkutan. 

d. Mengukur peluang pasar dan menilai dampak rencana peningkatan 

kepuasan pelanggan atau keunggulan kompetitif pada profitabilitas. 

e. Menerapkan pengetahuan yang didapat dari intelijensi pemasaran pada 

perancangan penawaran pasar. 
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Aspek-aspek di atas mencerminkan proses perencanaan pemasaran. Pada 

prinsipnya, perencanaan adalah cara sistematis yang dilakukan organisasi dalam 

rangka mengendalikan masa depannya. Rencana adalah pernyataan mengenai apa 

yang ingin dicapai organisasi (tujuan). Bagaimana mencapainya (strategi dan 

program), dan kapan mewujudkannya (skedull). 

 

2.4 Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

Philip  Kotler dikutip oleh Rachmawati (2011)  mendefenisikan  marketing 

mix  atau  bauran  pemasaran sebagai :serangkaian variabel yang dapat dikontrol 

dan  tingkat  variabel  yang  digunakan  oleh perusahaan untuk mempengaruhi 

pasaran yang  menjadi  sasaran.  Keempat  unsur atau  variabel  bauran  

pemasaran (Marketing mix) tersebut atau yang disebut four p's, adalah sebagai 

berikut Strategi Produk, Strategi harga, Strategi Penyaluran atau distribusi, dan 

strategi promosi (Arikunto, 2008). 

Marketing mix  atau bauran pemasaran adalah kombinasi dari ketujuh  

variabel yaitu produk, struktur harga, kegiatan promosi, sistem distribusi, 

karyawan, proses, dan lingkungan fisik (Ibnularoby, 2013). 

Ketujuh unsur bauran pemasaran tersebut saling berhubungan dan 

berpengaruh satu sama lain, sehingga harus diupayakan untuk menghasilkan suatu 

kebijakan pemasaran yang mengarah kepada layanan efektif dan kepuasan 

konsumen. Jadi di dalam bauran pemasaran terdapat variabel–variabel yang saling 

mendukung satu dengan yang lainnya, yang kemudian oleh perusahaan 

digabungkan untuk memperoleh tanggapan–tanggapan yang diinginkan di dalam 

pasar sasaran. perangkat tersebut perusahaan dapat mempengaruhi permintaan 

akan produknya. Alat bauran pemasaran yang paling mendasar adalah produk, 

yang merupakan penawaran berwujud perusahaan kepada pasar, yang mencakup 

kualitas, rancangan, bentuk, merek, dan kemasan produk. Pelayanan pendukung 

tersebut dapat memberikan keunggulan kompetitif dalam pasar persaingan global. 

Adapun  kelima  variabel-variabel yang mempengaruhi keputusan pembelian 

tersebut  dapat dikemukakan sebagai berikut (Ibnularoby, 2013): 

 



II-7 

 

1. Produk 

Produk merupakan elemen penting dalam sebuah program pemasaran. 

Strategi produk dapat mempengaruhi strategi pemasaran lainnya. 

Pembelian sebuah produk bukan hanya sekedar untuk memiliki produk 

tersebut tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. 

2. Harga 

Harga yang merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang 

seringkali dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi konsumen dalam 

melakukan pembelian tidak bisa dikesampingkan oleh perusahaan. 

3. Promosi 

Promosi merupakan teknik komunikasi yang secara penggunaannya atau  

penyampaiannya dengan menggunakan media seperti: pers, televisi, radio, 

papan nama, poster dan lain-lain, yang tujuannya untuk menarik minat 

konsumen terhadap  hasil produksi suatu perusahaan. Promosi sebagai 

media untuk menjembatani kepentingan produsen dengan konsumen harus 

benar-benar dipahami oleh seorang manajer. 

4. Saluran Distribusi (Place) 

saluran distribusi terdiri dari seperangkat lembaga yang melakukan segala 

kegiatan (Fungsi) yang digunakan untuk menyalurkan produk dan status 

pemiliknya dari produsen ke konsumen. Dari definisi diatas dapat 

diartikan bahwa saluran distribusi suatu barang adalah keseluruhan 

kegiatan atau fungsi untuk memindahkan produk disertai dengan hak 

pemiliknya dari produsen ke konsumen. Distribusi berkaitan dengan 

kemudahan memperoleh produk di pasar dan tersedia saat konsumen 

mencarinya. Distribusi memperlihatkan berbagai kegiatan yang dilakukan 

perusahaan untuk menjadikan produk atau jasa yang diperoleh sesuai 

dengan keinginan konsumen. 

5. People (Partisipan) 

Yang dimaksud parsitipan disini adalah karyawan penyedia jasa layanan  
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maupun penjualan, atau orang-orangyang terlibat secara langsung maupun 

tidak langsung dalam proses layanan itu sendiri, diantaranya adalah para 

manager, perception,mekanik, dan marketing. 

6. Proses (Process) 

Proses adalah kegiatan yang menunjukkan bagaimana pelayanan diberikan  

kepada konsumen selama melakukan pembelian barang. Pengelola klinik 

melalui front liner sering menawarkan berbagai macam bentuk pelayanan 

untuk tujuan menarik konsumen. Fasilitas pengiriman produk, pembelian 

tiket, credit card, card member, dan fasilitas layanan yang berpengaruh 

pada image  perusahaan. 

7. Phyisical evidence ( lingkungan fisik) 

Lingkungan fisik adalah keadaan atau kondisi yang di dalamnya juga 

termasuk suasana tempat beroperasinya jasa pelayanan. Karakteristik 

lingkungan fisik merupakan segi yang paling nampak dalam kaitannya 

dengan situasi, dekorasi, ruangan, suara, aroma, cahaya, cuaca, peletakan 

dan layout yang Nampak atau lingkungan yang penting sebagai obyek 

stimuli. 

 

2.5 Penjualan 

Secara tradisional penjualan sering dianggap sebagai pemasaran meskipun 

sebenarnya tidak sama. Penjualan merupakan salah satu elemen dari pemasaran. 

Ini berarti pemasaran lebih luas luas dari pengertian penjualan. Penjualan adalah 

salah satu fungsi dari perusahaan disamping fungsi produksi dan administrasi. 

Tujuan penjualan ialah menjual sebanyak-banyaknya untuk memperoleh 

keuntungan sebesar-besarnya. Penjualan berfungsi meyakinkan pembeli tentang 

manfaat dan kegunaan produk yang dijualnya. Penjual berusaha menarik perhatian 

pembeli (attention), minat (interest), keinginan (desire), dan tindakan (action) 

untuk membeli. Penjual berusaha untuk meyakinkan pembeli akan manfaat dan 

kegunaan produk yang dijual serta membantu memberikan solusi yang dihadapi 

pembeli dengan tujuan agar pembeli dapat merealisasikan pembeliannya 

(Suharyanto, 2003). 
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Pada waktu perusahaan belum menghadapi persaingan, maka fungsi 

penjualan dapat dikatakan “tidak perlu” dijalankan karena para konsumen 

terpaksa harus membeli tanpa perlu dibujuk. Tetapi setelah ada persaingan maka 

mau tidak mau fungsi penjualan harus dilakukan. Produsen berusaha menjajakan 

produknya secara aktif mendatangi konsumen dan membujuknya untuk membeli. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola penjualan yaitu organisasi 

penjualan, manajemen penjualan, dan tenaga penjualan (Suharyanto, 2003). 

 

2.6 Teknik Sampling Menentukan Ukuran Sampel 

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan atau ingin diteliti. Populasi 

ini sering juga disebut Universe. Anggota populasi dapat berupa benda hidup 

maupun bendamati, dimana sifat-sifat yang ada padanya dapat diukur atau 

diamati. Populasi yang tidak pernah diketahui dengan pasti jumlahnya disebut 

Populasi Infinit atau tak terbatas, dan populasi yang jumlahnya diketahui dengan 

pasti (populasi yang dapat diberi nomor identifikasi). Sedangkan sampel adalah 

bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian, sampel sendiri secara harfiah 

berarti contoh (Umar, 2003). 

Teknik Sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk 

menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai 

teknik Sampling yang digunakan secara sistematis. Pada dasarnya teknik 

Sampling dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu probability  sampling dan 

nonprobability sampling. 

 

2.6.1. Probability  Sampling 

Probabiliti Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan 

peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi 

anggota sampel. Teknik ini meliputi,simple random sampling, proportionate 

stratified random samplin, disproportionate strafied random, dan sampling area 

(Eriyanto, 2007). 
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1. Simpel Random Sampling 

Dikatakan simple (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari 

populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada 

dalam populasi itu. Cara demikian bila anggota populasi homogen. 

2. Proportionate Stratified Random Sampling 

Teknik ini dilakukan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang 

tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Suatu organisai yang 

mempunyai pegawai dari latar belakang pendidikan yang berstrata, maka 

populasi pegawai itu berstrata. 

3. Disproportionate Stratified Random 

Teknik ini digunakan untuk menetukan jumlah sampel, bila populasi 

berstrata tapi kurang proporsional.  

4. Cluster Sampling 

Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila obyek 

yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Misalnya penduduk dari 

suatu negara, propinsi atau kabupaten. 

 

2.6.2. Nonprobability Sampling 

Nonprobability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak 

memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota 

populasi untuk dipillih memjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi, sampling 

sistematis, kuota, aksidental, purposive, jenuh, dan snowball. Penarikan sampel 

dengan pendekatan nonprobabilitas merupakan kebalikan dari pendekatan 

probabilitas, yakni penarikan sampel dilakukan dengan memerhitungkan hokum 

kebetuan. Sampel ditarik dengan pendekatan ini dilakukan dengan subjektif dari 

peneliti, survey yang meggunakan teknik sampel ini  tidak bias dipakai untuk 

generalisasi. Hasil survey semata hanya menunjukkan sampel dengan aspek ini 

tidak mementingkan aspek keterwakilan (Eriyanto, 2007). 

1. Sampling Sistematis 

Sampling sistematis adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan 

dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. 
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2. Kuota 

Sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi 

yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan. 

3. Insidental 

Sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan 

kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti 

dapat digunakan sebagai sampel. 

4. Purposive 

Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, 

maka sampel yang ditanya adalah orang yang ahli makanan, sampling 

pendapat pakar adalah sumber informasi yang tepat , diantaranya anggota 

masyarakat yang dipandang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan 

atau hanya mereka yang dirasa dapat memberikan informasi yang kita 

butuhkan (para pakar/expert). Sebagai contoh, lebih tepat kita meminta 

pendapat kepada pakar ekonomi makro perihal prediksi ekonomi nasional 

tahun depan dibandingkan dengan bertanya kepada sembarang orang yang 

kita temui. 

5. Jenuh 

Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel teknik ini juga disebut dengan sensus. 

6. Snowball 

Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula 

jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat salju yang menggelinding 

lama-lama menjadi besar. 

 

2.7 Ukuran Sampel dan Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan atau ingin diteliti. Populasi  

ini sering juga disebut Universe. Anggota populasi dapat berupa benda hidup   

maupun benda mati, dimana sifat-sifat yang ada padanya dapat diukur atau  

diamati. Populasi yang tidak pernah diketahui dengan pasti  jumlahnya disebut 



II-12 

 

Populasi tak terbatas, dan populasi yang  jumlahnya diketahui dengan pasti 

(populasi yang dapat diberi nomor  identifikasi). Sedangkan sampel adalah 

bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian, sampel sendiri secara harfiah 

berarti contoh (Nasution, 2003). 

Pada penelitian ini masyarakat atau konsumen yang membeli produk 

peternakan Budi Daya Alam Lestari tidak diketahui dengan pasti sehingga untuk 

menghitung sampel minimun, teknik sampling yang digunakan adalah Rumus 

Lemeshow. Rumus Lemeshow digunakan untuk populasi yang tidak diketahui 

(Rendy, 2013). 

 

 …...…………………………(2.1) 

Keterangan: 

n = Jumlah sampel 

z = skor z pada kepercayaan 90 % =1,64 

p = maksimal estimasi =0,5 

d = Alpha (0.10) atau sampling error = 10 % 

 

2.8 Pengertian Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran tingkat kevalidan atau kesahihan suatu 

instrumen atau uji. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat menyajikan 

data dari variabel yang diteliti secara tepat, yaitu mengukur apa yang seharusnya 

diukur. Penetapan validitas memerlukan suatu ukuran acuan eksternal agar 

metode pengukuran yang diuji dapat dibandingkan dengannya. Dalam bidang gizi 

tidak terdapat ukuran acuan kebenaran yang mutlak. Hal terbaik yang dapat 

dilakukan adalah mengkaji validitas relatif atau congruent validity pada berbagai 

pengukuran dengan membandingkan hasil-hasil yang didapat dengan alat uji yang 

diyakini memberi ukuran yang lebih akurat (Umar, 2003). 

Adapun langkah-langkah mengukur validitas, dapat dijelaskan sebagai 

berikut (Arikunto dalam Umar, 2003): 
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1. Mendefinisikan secaraoperasional suatu konsep yang akan diukur. Konsep 

yang akan diukur hendaknya dijabarkan terlebih dahulu sehingga 

operasionalnya dapat dilakukan. Caranya seperti yang telah dijelaskan pada 

pembahasan mengenai validitas konstruksi di atas. 

2. Melakukan uji coba pengukur tersebut pada sejumlah responden. Responden 

diminta untuk menjawab pertanyaan pertanyaan yang ada. Disarankan agar 

jumlah responden untuk uji coba, minimal 30 orang. Dengan jumlah 

minimal 30 orang ini, distribusi skor (nilai) akan lebih mendekati kurva 

normal. 

3. Mempersiapkan table tabulasi jawaban. Untuk sekedar ilustrasi misalnya 

ada 10 pernyataan yang diisi oleh 9 orang responden. Jawaban yang 

diberikan responden adalah seperti tertera pada table di bawah. 

4. Menghitung nilai korelasi antara data pada masing-masing pernyataan 

dengan skor total memakai rumus teknik korelasi produk momen. 

 

2.9 Pengertian Reliabilitas 

Reliabilitas adalah ukuran yang menujukkan bahwa alat ukur yang 

digunakan dalam penelitian keperilakukan mempunyai keandalan sebagai alat 

ukur, diantaranya di ukur melalui konsistensi hasil pengukuran dari waktu ke 

waktu jika fenomena yang diukur tidak berubah. Sementara validitas adalah suatu 

ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar 

variabel yang hendak diteliti oleh peneliti. Atau dapat dikatakan Reliabilitas 

adalah suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran tetap 

konsisten bila diukur beberapa kali dengan alat ukur yang sama. Penelitian 

memerlukan data yang betul-betul valid dan reliable (Umar, 2003). 

Pengukuran reliabilitas pada dasarnya dapat dilakukan dengan dua cara 

pertama Repeated Measure, pertanyaan ditanyakan pada responden berulang pada 

waktu yang berbeda, (misalnya sebulan kemudian), dan kemudian dilihat apakah 

ia tetap konsisten dengan jawabannya. Kedua One Shot, di sini pengukurannya 

hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain. Pada 

umumnya pengukuran reliabilitas sering dilakukan dengan one shot dengan 
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beberapa pertanyaan. Pengujian reliabilitas dimulai dengan menguji validitas 

terlebih dahulu. Jika pertanyaannya tidak valid, maka pertanyaan tersebut 

dibuang. Pertanyaan yang sudah valid baru secara bersama-sama diukur 

reliabilitasnya. Biasanya untuk keperluan uji instrument atau kuesioner ini, 

responden yang digunakan adalah pada lokasi yang berbeda dengan lokasi 

penelitian namun memiliki karakteristik yang sama. Biasanya jumlah responden 

yang digunakan adalah 10% dari jumlah sampel penelitian. Uji reliabilitas 

berguna untuk menetapkan apakah instrumen yang dalam hal ini kuesioner dapat 

digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden yang sama akan 

menghasilkan data yang konsisten Nilai koefisien reliabilitas atau Alpha 

(Cronbach) adalah sebagai berikut (Umar, 2003): 

1. Kurang dari 0,2 : Hubungan yang sangat kecil dan bisa diabaikan 

2. 0,2 - <0,4 : Sangat kecil (tidak erat) 

3. 0,4 - <0,7 : Hubungan cukup erat 

4. 0,7 - < 0,9 : Erat (reliable) 

5. 0,9 - < 1,0 : Sangat erat 

6. 1   : Sempurna 

 

2.10 Pembuatan Keputusan dan Pemecahan Masalah 

Pemecahan masalah oleh Anderson didefenisikan sebagai proses yang 

diawali dengan pengamatan perbedaan di antara keadaan actual dengan keadaan 

yang diinginkan, untuk kemudian dilanjutkan dengan melakukan langkah untuk 

memperkecil atau menghilangkan perbedaan tersebut. Permasalahan harus cukup 

penting agar dapat menjustifikasi upaya dan waktu yang didekasikan dalam 

analisis secara mendalam. Menurut Anderson, pemecahan masalah terdiri atas 

tujuh langkah berikut (Basyaib, 2004): 

1. Pengenalan dan pendefinisian permasalahan 

2. Penentuan sejumlah solusi alternative 

3. Penentuan criteria yang akan digunakan dalam mengevaluasi solusi 

alternative 

4. Evaluasi solusi alternative 
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5. Pemilihan sebuah solusi alternative 

6. Implementasi solusi alternative terpilih, dan 

7. Evaluasi hasil yang diperoleh untuk menentukan diperolehnya solusi yang 

memuaskan 

Pembuatan keputusan secara umum diasosiasikan dengan lima langkah 

pertama dalam pemecahan masala, sehingga definisi pembuatan keputusan adalah 

sebuah proses yang di awali dengan pengenalan dan pendefinisian masalah serta 

di akhiri dengan pemilihan solusi alternative. Pemilihan solusi alternative menurut 

Anderson merupakan tindakan pembuatan keputusan (Basyaid, 2004). 

 

2.10.1 Cakupan Pembuatan Keputusan 

 Terkait dengan pengaturan dalam organisasi (perushaan) maka terdapat 

empat tingkat cakupan keputusan, yaitu (Basyaib, 2004): 

1. pembuatan keputusan individu 

2. pembuatan keputusan kelompok (departement) 

3. pembuatan keputuan organsasi  

4. pembuatan keputusan metaorganisasi 

 

2.10.2 Kategori Keputusan 

 Sejumlah penulis telah membuat pembedaan di antara stuasi pembuatan 

keputusan. Herbert A. Simon termasuk kelompok awal dalam melakukan ini, ia 

menyebut keputusan sebagai terprogram dan tidak terprogram. Ia menjelaskan 

keputusan terprogram sebagai keputusan-keputusan yang sering dan dilakukan 

secara berulang-ulang sehingga menjadi hal rutin karena seringnya bertemu 

dengan situasi keputusan seperti ini. Keputusan ini dikatakan dapat dirogram 

karena prosedur khusus dapat dibuat dan dilatih dalam mencari langkah terbaik. 

Prosedur ini didasarkan pada pengalaman dalam menghadapi sejumlah situasi 

yang serupa. Jika telah dimiliki prosedur termaksud maka dalam seluruh situasi 

yang serupa dapat digolongkan inivatif dalam situasi seperti ini dalah pengujian 

atau pemeriksaan terhadap kelayakan untuk menggunakan prosedur standar tadi 

dalam situasi tersebut (Basyaib, 2004). 
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 Keputusan terprogram biasanya muncul dalam operasi rutin serta pada 

pekerjaan-pekerjaan adiministratif dalam sebuah organisasi. Jemis pekerjaan yang 

sering didapati pada tingkat manajemen menengah kebawah. Data inputan yang 

digunakan dalam pembuaan keputusan tipe ini seringkali lengkap dan terdefinisi 

dengan baik. Prosedur detail dalam pemecahan permasalahan terprogram dikenal 

dengan baik dan disetujui oleh semua yang terlibat dengan masalah ini. 

Manajemen senior berfungsi menelaah penerapan prosedur dalam serangkaian 

keputusan yang diambil dalam jangka waktu tertentu. Penggunaan model 

matematika sebagai dasar keptusan dalam situasi-situasi penjadwalan penggunaan 

sumber daya, pendistribusian produk, pengendalian persediaan, serta penanganan 

antrian merupakan contoh-contoh penggunaan keputusan yang dapat deprogram 

(Basyaib, 2004). 

 Sebaliknya, keputusan-keputusan tidak terprogram tidak secara berulang. 

Situasi keputusan ini dalam satu dan beberapa hal selalu tampil baru dan unik di 

mata pembuat kputusan. Karena tidak ada pengalaman langsung yang persis sama 

pada waktu-waktu sebelumnya maka tidak ada prosedur yang lengkap dan baku 

dalam proses pencarian keputusan seperti ini. Data yang diperlukan umumnya 

belum begitu jelas dan tidak lengkap. Tidak terdapat pandangan umum bagaimana 

seharusnya menangani situasi seperti ini, orang yang berbeda akan memiliki 

persepsi berbeda terhadap situasi tertentu serta terhadap caa penanganannya. 

Keputusan yang tidak terprogram umumnya ditemukan pada tingkatan 

manajemen menengah hingga manajemen senior dan umumnya terkait pembuatan 

kebijakan dan aktivitas perencanaan sebuah organisasi. Dalam kaidah lain dapat 

ditemukan istilah permasalahan yang terstruktur dengan baik dan permasalahan 

yang tidak terstruktur. Dalam literature yang berbeda juga dapat ditemukan istilah 

lain yang memiliki arti sama yaitu permasalahan yang terspesifikasi lengkap dan 

permasalahan yang tidak terspesifikasi lengkap (Basyaib, 2004). 

 Situasi keputusan yang terstruktur sebagian adalah permasalahan yang 

sebagainya dapat distrukturkan dengan baik, dapat juga digunakan istilah 

permasalahan yang sebagiannya terspesifikasi lengkap. Biasanya, permasalahan 

ini mengandung sejumlah besar data atau sejumlah besar pendukung pembuatan 
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keputusan (supplementary decision) yang dapat diproses dalam prosedur rutin 

yang baku. Akan tetapi, keputusan akhir untuk memilih alternative terbaik selalu 

tidak terstruktur dengan baik. Sebagai contoh, keputusan dalam mengisi posisi 

senior (tingkatannya tinggi) dalam sebuah organisasi. Orang yang harus bersifat 

luas dalam menjelaskan staf yang dibutuhkan, seperti halnya karakteristik umur, 

pengalaman dan pendidikan. Spesifikasi ini digunakan dalam memilih sejumlah 

file pegawai (internal) siapa saja yang memenuhi persyaratan umum untuk posisi 

tersebut. Manajer pengguna akhir (end user) memahami bahwa proses tersebut 

dilakukan dengan prosedur rutin divisi HRD. Pilihan final akan dibuat oleh 

manajer pengguna akhir berdasar hasil (Basyaib, 2004): 

1. bagian terstruktur dari proses pembuatan keputusan. 

2. informasi lebih lanjut yang diperoleh selama wawancara. 

3. intuisi serta judgment yang dimiliki sang manajer drai pengalamannya 

dalam menangani masalah dan situasi serupa di masa lalu. 

 Dari penelususran di ats, kita dapat mengelompokkan keputusan di dalam 

perusahaan dalam dua kelompok berikut (Basyaib, 2004): 

1. Keputusan kategori I; bersifat rutin, akan kembali ditemukan di masa yang 

akan dating, dapat diramalkan hasilnya. 

2. Keputusan kategori II; tidak bersifat rutin, sulit untuk mengharapkannya 

terjadi kembali di masa depan dan sangat tidak dipastikan hasil keputusan 

itu. 

 

2.10.3 Proses Pembuatan Keputusan  

Proses Pembuatan keputusan bukan merupakan tindakan tunggal yang 

terisolasi, melainkan merupakan tahapan berbentuk anyaman yang tidak dapat 

dipisahkan satu dengan lainnya. John Dewey (1910) mengajukan pandangan 

bahwa proses pemecahan masalah merupakan upaya menjawab pertanyaan dalam 

tiga fase berikut (Basyaib, 2004): 

1. Masalah yang dihadapi 

2. Alternatif-alternatif yang dimiliki 

3. Alternatif yang terbaik 
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Herbert A. Simon  menawarkan model pemecahan masalah sebagai berikut: 

1. Intelijen: pencarian informasi lingkungan internal dan eksternal 

2. Desain: penentuan dan analisis langkah-langkah 

3. Pilihan: memilih salah satu langkah untk diimplementasikan, dengan 

pertimbanan langkah tersebut paling efektif dalam mencapai tujuan pembuat 

keputusan 

Ahli lainnya, yaitu Eilon menggambarkan proses pembuatan keputusan 

dalam delapan langkah berikut (Basyaib, 2004): 

1. Masukan informasi 

2. Analisis informasi yang tersedia 

3. Penentuan ukuran kinerja dan biaya 

4. Penciptaan model yang mewakili situasi keputusan 

5. Perumusan pilihan (strategi) yang tersedia bagi pembuat keputusan 

6. Perkiraan hasil dari setiap pilihan 

7. Penentuan kriteria dalam memilih pilihan yang tersedia 

8. Penetapan keputusan bagi situasi keputusan yang dihadapi 

Model yang ditawarkan baik oleh Simon maupun Eilon memberikan 

kerangka kerja dalam proses pembuatan keputusan, langkah-langkah tersebut 

perlu dipahami sebelum melakukan pembuatan keputusan. Langkah ini dapat 

dilakukan dengan urutan yang berbeda dan seringkali tidak selesai dalam satu 

siklus, melainkan merupakan pembuat keputusan (Basyaib, 2004). 

 

2.10.4  Pembuatan Keputusan Dalam Situasi Terstruktur 

Bila kita mengombinasikan kedua model di atas (Simon dan Eilon) 

dihasilkan prosedur pemecahan terstruktur. Langkah-langkah dalam prosedur 

kombinasi ini adalah intelijen, desain, dan pilihan (Basyaid, 2004): 

1. Intelijen 

a) Pembentukan persepsi terhadap situasi yang dihadapi ialah mengenali 

situasi keputusan dan pendefinisian karakteristik utama yang ada pada 

situasi tersebut. 
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b) Membangun model yang mewakili situasi ialah sebuah model 

merupakan kendaraan yang membantu dalam mengestimasi hasil yang 

mungkin terjadi dari sebuah situasi keputusan. 

c) Penentuan ukuran kuantitatif terhadap biaya (disbenefits) dan manfaat 

yang paling tepat untuk situasi yang dihadapi ialah system ukuran 

seragam yang akan digunakan dalam membandingkan alternative 

langkah keputusan. 

2. Desain  

Penentuan dengan sesifik alternative yang dimiliki ialah mengenali dan 

merumuskn dengan jelas langkah-langkah yang mngkin dilakukan. 

3. Pilihan  

a) Evaluasi manfaat dan biaya (disbenefit) dri semua langkah alternative 

ialah penilaian akibat penerapan setiap langkah alternative dengan 

menggunakan ukuran biaya dan manfaat. 

b) Menetapkan criteria dalam memilih langkah yang terbaik ialah 

penetapan peraturan dalam mengaitkan hasil dengan tujuan pembuat 

keputusan 

c) Penyelesaian situasi keputusan ialah mengambil sebuah langkah dengan 

dasar kritera yang dapat diterima. 

Seperti pada model dasar prosedur, in pun tidak harus dilakukan dalam 

urutan tertentu. Dalam penerapannya, prosedur tersebut dapat dilakukan secara 

berulang baik seluruh langkah maupun sebagiannya. Hal tersebut dilaksanakan 

terus-menerus hingga situasi keputusan benar-bear terselesaikan (Basyaid, 2004). 

 

2.10.5 Pembuatan Keputusan Atribut Berganda 

Keputusan yang harus dibuat pembuat keputusan sering kali melibatkan 

banyak criteria. Banyak keadaan keputusan menghadirkan pertentangan di antara 

kriteria-kriteria keputusan tersebut. Hwang dan Yoon mendefinisikan pembuatan  

terkait dengan metode pengambilan keputusan yang digunakan, dikenal dengan 

nama MCDM. Multi criteria decision making (MCDM) adalah suatu metode 

pengambilan keputusan untuk menetapkan alternatif terbaik dari sejumlah 



II-20 

 

alternatif berdasarkan beberapa kriteria tertentu. Kriteria biasanya berupa ukuran-

ukuran, aturan-aturan atau standar yang digunakan dalam pengambilan keputusan. 

Berdasarkan tujuannya, MCDM dapat dibagi dua model: Multi Attribute Decision 

Making (MADM) dan Multi ObjectiveDecision Making (MODM). Keputusan 

atribut berganda (multiple attribute dedision making, MADM) sebagai, 

pembuatan keputusan berdasar preferensi di antara alternative yang ada. 

Alternative ini dicirikan dengan banyak atribut dan seringkali bertentangan. 

Menurut Hwang dan Masud, MADM merupakan bagian bidang pembuatan 

keputusan dengan banyak criteria (multiple criteria decision) dengan tujuan 

berganda (multiple objective decision making, MODM). Dalam MODM pembuat 

keputusan diminta untuk mendesain alternatif terbaik dalam keadaan tujuan yang 

bertentangan. Sebagai contoh, produsen mobil yang ingin mendisain sebuah mobil 

yang memiliki kenyamanan berkendara maksimal, penggunaan bahan bakar irit, 

dan biaya memproduksinya maksimal. Alternatif diciptakan melalui proses 

perancangan sehingga jumlahnya bias sebanyak yang diinginkan (Basyaid, 2004). 

Permasalahan MADM beragam, tetapi terdapat karakteristik umum yang 

dimiliki oleh permaalahn sehingga dapat digolongkan ke dalam MADM. Karakter 

umum tersebut adalah sebagai berikut (Basyaid, 2004): 

1. Terdapat sejumlah alternative, yang disaring dan diurutkan secara prioritas 

untuk kemudian dipilih 

2. Pembuat keputusan harus membuat banyak atribut 

3. Setiap atribut memiliki ukuran (unit) yang berbeda 

4. Memerlukan informasi arti penting relative (prioritas) tiap atribut yang 

biasanya diukur dengan skala ordinal atau cardinal 

5. Permasalahan dapat disajikan dalam format matriks, kolom matriks berisi 

atribut yang dimiliki dan barismatriks berisi alternative yang 

dipertimbangkan. 

 

2.11 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik uyang harus dipenuhi pada 

analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinasy last square (OLS). Jadi 
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analisis regresi yang tidak berdasarkan OLS tidak memerlukan persyaratan asumsi 

klasik , misalnya regressi logistik atau regresi ordinal. Demikian juga tidak semua 

uji asumsi klasik harus dilakukan pada analisis regresi linear, misalnya uji 

multikolinearitas tidak dapat dipergunakan npada analisis regresi linear berganda 

sederhana dan uji autokorelasi tidak perlu diterpkan pada data cross sectional 

(Ansofino, 2016). 

Uji asumsi klasik juga tidak perlu dilakukan untuk analsis regresi linear 

yang bertujuan untuk menghitung nilai pada variabel tertentu. Misalnya nilai 

retrun saham yang dihitung dengan market model . perhitungan nilai retrun yang 

diharapkan dilakukan dengan persamaan regresi, tetapi tidak perlu diuji asumsi 

klasik. Setidaknya ada empat uji asumsi klasik, yaitu uji multikoleniaritas, uji 

heteroskedasitas, uji normalitas, dan uji autokorelasi. Tidak ada ketentuan yang 

pasti tentang urutan uji yang mana dulu yang harus dipenuhi. Analisis dapat 

dilakukan tergantung pada data yang ada. Sebagai contoh, dilakukan analisis 

terhadap semua uji asumsi klasik, lalu dilihat mana yang tidak memenuhi 

persyaratan, kemudian dilakukan perbaikan pada uji tersebut, dan setelah 

memenuhi persyaratan, dilakukan pengujian pada uji yang lain (Ansofino, 2016). 

a. Uji Normalitas 

Tujuan dari uji normalitas adalah ingin mengetahui apakah distribusi sebuah 

data mengikuti atau mendekat distribusi normal, yakni distribusi data 

dengan bentuk lonceng (bell shaped). Data yang baik adalah data yang 

mempunyai pola seperti distribusi normal, yakni distribusi data tidak 

melenceng ke kiri dan ke kanan. Uji normalitas pada multivariat sebenarnya 

sangat kompleks, ksrens hsrus dilakukan pada seluruh variabel secara 

bersama-sama, namun, uji ini bisa dilakukan pada setiap variabel, dengan 

logika bahwa jika secara individual masing-masing variable memenuhi 

asumsi normalitas, maka secara bersama-sama (muktivariat) variabel-

variabel tersebut juga bisa dianggap memenuhi asumsi normalitas (Santoso, 

2017). 
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b. Uji multikolinieritas  

Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui apakah ada korelasi antar 

variabel independen (IV) pada model regresi. Korelasi antar variabel 

independen (IV) sebaiknya kecil. Korelasi antar independen variabel 

(r<0,8), lebih baik lagi jika (r<0,5). Makin kecil korelasi antar independen 

variabel makin baik untuk model regresi yang dipergunakan (Nisfiannoor, 

2009). Deteksi adanya multikolinieritas: nilai R
2
 sangat tinggi, tetapi secara 

sendiri-sendiri regresi antara variabel-variabel independen (IV) dengan 

denpenden variabel (DV) tidak signifikan. Korelasi antara variabel-variabel 

independen (IV) sangat tinggi (di atas 0,80). 

c. Uji heterokedastisitas  

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika vatiance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain 

tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut 

heterokedastisitas (Zulfikar, 2016). 

 

2.12 Regresi Linear Berganda  

Analisis regresi pada umumnya bertujuan untuk membuat perkiraan nila 

satu variabel (variabel independen) terhadap satu variabel yang lain (variabel 

dependen). Penggunaan analisis regresi semakin meluas hampir di setiap bidang 

ilmu pengetahuan dan dunia bisnis. Analisis regresi saat ini tidak hanya terdiri 

dari satu variabel independen saja, tetapi terdapat lebih dari satu variabel 

independen. Analisis regresi linear yang mempunyai lebih dari satu variabel 

independen disebut analisis regresi linear berganda atau biasa disebut “multiple 

regression analysis”. Perbedaan antara analisis regresi linier sederhana dengan 

analisis regresi linearr berganda terletak pada jumlah variabel independen. 

Analisis regresi linear sederhana hanya mempunyai satu variabel independen, 

sedangkan analisis regresi linear berganda mempunyai dua variabel independen 

atau lebih (Wicaksono, 2006) 
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Korealasi berganda (Multiple R) digunakan untuk mengetahui keeratan 

hubungan antara variabel X dengan variabel Y (penjualan sepatu). Hubungan 

dikatakan erat apabila nilai korelasi berganda > 0,6. Apabila nilai korelasi 

berganda < 0,6 hubungan variabel X dan Y dikatakan lemah. Nilai korelasi 

berganda sebesar 0,8216 menunjukkan adanya hubungan yang erat antara biaya 

iklan dan biaya pameran sepatu (Wicaksono, 2006). 

Uji koefisien regresi linear berganda secara bersama-sama 

Secara bersama-sama, uji koefisien regresi linear berganda dilakukan dengan 

menggunakan uji F. Hipotesis H0 : b1 = b2 = 0, artinya biaya iklan dan biaya 

pameran secara bersama-sama berpengaruh tidak nyata terhadap penjualan. 

H1 : paling tidak salah satu bi < 0, artinya biaya iklan dan biaya pameran secara 

bersama-sama berpengaruh nyata terhadap penjualan. Kriteria  penerimaan 

hipotesis: H0 diterima jika F hitung < F tabel (α = 0,05), artinya biaya iklan dan 

pameran secara bersama-sama berpengaruh tidak nyata terhadap penjualan. H0 

ditolak jika F hitung > F tabel (α = 0,05), artinya biaya iklan dan pameran secara 

bersama-sama berpengaruh nyata terhadap penjualan. Berdasarkan hasil 

perhitungan diperoleh nilai F hitung sebesar 21,803. Nilai F tabel (α = 0,05) 

dengan derajat bebas 1 (df1) = 2 dan derajat bebas 2 (df2) = 21 adalah 3,467. Nilai 

F hitung (21,803) yang lebih besar dari F tabel (3,467) menunjukkan secara 

bersama-sama biaya iklan (X1) dan biaya pameran (X2) berpengaruh nyata 

terhadap penjualan (Y). Uji koefisien regresi linear berganda secara parsial Secara 

parsial, uji koefisien regresi linear berganda dilakukan menggunakan uji t. 

Hipotesis: H0 : b1 = 0, artinya biaya iklan dan biaya pameran secara parsial 

berpengaruh nyata terhadap penjualan. H1 : bi < 0, artinya biaya iklan dan biaya 

pameran secara parsial berpengaruh nyata terhadap penjualan. Kriteria  

penerimaan hipotesis: H0 diterima jika –t tabel (α/2 = 0,025)< t hitung < t tabel 

(α/2 = 0,025), artinya biaya iklan dan pameran secara parsial berpengaruh tidak 

nyata terhadap penjualan. H0 ditolak jika t hitung >-t tabel (α/2 = 0,025), artinya 

biaya iklan dan pameran secara parsial berpengaruh nyata terhadap penjualan. 
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Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai t hitung untukbiaya iklan sebesar 

5,947 dan biaya pameran sebesar 2,168. Nilai t tabel (α/2 = 0,025) dengan derajat 

bebas (df) = 21 adalah 2,080. Nilai t hitung biaya iklan (5,947) dan biaya pameran 

(2,168) yang lebih besar dibandingkan nilai t tabel (2,080) menunjukkan bahwa 

biaya iklan (X1) dan biaya pameran (X2) berpengaruh nyata terhadap penjualan 

(Y). 

 

2.13 TOPSIS (Technique for Order Performance by Similarity to Ideal 

Solution) 

Topsis adalah salah satu metode pengambilan keputusan multikriteria yang 

pertama kali diperkenalkan oleh Yoon dan Hwang pada tahun 1981. Topsis 

menggunakan prinsip bahwa alternative yang terpilih harus mempunyai jarak 

terdekat dari solusi ideal positif dan jarak terpanjang (terjauh) dari solusi ideal 

negative dari sudut pandang geometris dengan menggunakan jarak Eucliden 

(jarakantara dua titik) untuk menentukan kedekatan relative dari suatu alternative 

(Nofriansyah, 2014). 

Solusi ideal positif didefenisikan sebagai atribu, sedangkan solusi 

negative-ideal terdiri dari seluruh nilai terburuk yang dicapai untuk setiap atribut. 

Topsis mempertimbangkan keduanya, jarak terhadap solusi ideal positif dan jarak 

terhadap solusi ideal ngatif dengan mengambil kedekatan relative terhadap solusi 

ideal positif (Nofriansyah, 2014). 

 Berdasakan perbandingan terhadap jarak relatifnya, susunan prioritas 

alternative bias dicapai. Metode ini banyak digunakan untuk menyelesaikan 

pengambilan keputusan secara praktis. Hal ini disebabkan konsepnya sederhana 

dan mudah dipahami, kompulasinya efisien, dan memiliki kemampuan mengukur 

kinerja relative dari alternative-alternatif keputusan. Keuntungan dari metode 

Topsis yaitu adalah (Nofriansyah, 2014): 

1. Metode Topsis meruoakan salah satu metode yang simple dan konsep 

rasional yang mudah dipahami. 

2. Metode Topsis mampu untuk mengukur kinerja relative dalam bentuk form 

matematika sederhana. 
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 Proses penyeleksian pemberian bantua siswa miskin bagi siswa-siswi, 

menggunakan beberapa criteria penilaian. Penentuan pemberian bantuan siswa 

miskin dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai setiap calon siswa yang 

layak pada setiap criteria penilaian, criteria yang digunakan antara lain orang tua 

sisa terdaftar sebagai peserta program keluarga harapan, yatim dan piatu, korban 

musibah bencana alam dan pertimbangan lain yang dianggap perlu (Nofriansyah, 

2014). 

 Metode Topsis didasarkan pada konsep bahwa alternative terpilih yang 

terbaik tidak hanya memiliki jaak terpendek dari solusi ideal positif tetapi juga 

memiliki jarak terpanjang ddari solusi ideal negative. Tahapan metode Topsis 

(Nofriansyah, 2014): 

1. Membuat matriks keputusan yang ternormalisasikan.  

2. Membuat matriks keputusan yang ternormalisasikan terbobot. 

3. Menentukan matriks solusi ideal pisitif dan matriks solusi ideal negative. 

4. Menentukan jarak antara nilai setiap alternative dengan matriks solusi ideal 

positif dan negtif.  

5. Menentukan nilai preferensi untuk setiap alternative. 

 Topsis membutuhkan rating kinerja setiap alternative Ai pada setiap 

criteria Ci yang ternormalisasi, Adapun langkah-langkah algoritma dari metode 

Topsis adalah (Nofriansyah, 2014): 

1. Menentukan normalisasi matriks keutusan. Nilai ternormalisasi rij dihitung 

dengan rumus 

2. Menentukan bobot ternormalisasi matriks keputusan. Nilai bobot ternor 

malisasi yij sebagai berikut:: 

3. Jarak antara alternative Ai dengan solusi ideal positif dirumuskan sebagai: 

4. Jarak antara alternative Ai dengan solusi ideal negative dirumuskan sebagai: 

5. Nilai preferensi untuk setiap alternative (Vi) diberikan sebagai: 

 Nilai Vi yang lebih besar menunjukkan bahwa alternative Ai lebih dipilih. 
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2.13.1 Teknik Penyelesaian Kasus 

 Dalam penelitian siswa penerima BSM algoritma system mengunakan 

metode Topsis, diperlukan kriteria-kriteria dan bobot untuk melakukan 

perhitungannya sehingga didapat alternative terbaik. Metode Topsis di dasarkan 

pada konsep bahwa alternative terpilih yang terbaik tidak hanya memiliki jarak 

terpendek dari solusi ideal positif tetapi juga memiliki jarak terpanjang dari solusi 

ideal negative. Tahapan metode Topsis (Nofriansyah, 2014): 

1. Membuat matriks keputusan yang ternormalisasi. 

2. Membuat matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot. 

3. Menentukan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negative 

4. Menentukan jarak antara nilai setiap alternative dengan matriks solusi 

idealpositif dan negative.  

5. Menentukan nilai preferensi untuk setiap alternative. 

 Adapun langkah-langkah algoritma Topsis adalah sebagai berikut 

(Nofriansyah, 2014): 

1. Menentukan normalisasi matriks keputusan pada calon hitung: 

                                            





m

i

ij

ji

x

x
rij

1

2

                                                     …(2.2)                                     

 

dengan i = 1,2,....m; dan j = 1,2,......n 

2. Menentukan bobot ternormalisasi matriks keputusan pada calon penerima 

BSM. Nilai bobot ternormalisasi yij sebagai berikut:  

                               yij = wi.rij dengan I = 1,2,...,m dan j = 1,2,...,n                 …(2.3)                                      

 Dimana : 

yij = matriks ternormalisasi terbobot 

wi = vektor bobot 

 j = 1,2,...,n 

3. Jarak antara alternative Ai  dengan solusi ideal positif dirumuskan sebagai: 

A
+ 

 = (y1
+
, y2

+
, ..., yn

+
) 

                                              A
- 
 = (y1

-
, y2

-
, ..., yn

-
)                                       …(2.4) 
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 Dimana : 

yj
+ 

=  max yij, jika j adalah atribut keuntungan 

min yij, jika j adalah atribut biaya 

yj
-  

=  min yij, jika j adalah atribut keuntungan 

 max yij, jika j adalah atribut biaya 

4. Jarak antara alternative Ai  dengan solusi ideal negatif dirumuskan sebagai: 

                                            Di
+
 = 






n

i

iji yy
1

2)( ;    i=1,2,...,m           …(2.5) 

 

Dimana : 

Di
+
  = Jarak alternatif Ai dengan solusi ideal positif 

yi
+
   = Solusi ideal positif 

  yij  = matriks normalisasi terbobot 

 

5. Nilai prefensi untuk setiap alterntif (Vi) diberikan sebagai: 

                                         Vi = 




 ii

i

DD

D
 ;   i=1,2,...,m                                …(2.6) 

dimana : 

Vi  = kedekatan tiap alternatif terhadap solusi ideal 

Di
+ 

= jarak alternatif Ai dengan solusi ideal positif 

Di
- 
= jarak alternatif Ai dengan solusi ideal negatif 

Nilai Vi  yang lebih besar menunjukkan bahwa alternatif Ai lebih dipilih. 

 
 


