
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian merupakan langkah-langkah atau gambaran dalam 

melaksanakan kegiatan penelitian yang berlangsung. Deskripsi dilengkapi dengan 

penyajian diagram alur atau flowchart pelaksanaan penelitian untuk memudahkan 

dalam memahami tahapan penelitian. Adapun flowchart pada penelitian tugas 

akhir ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 
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3.2 Survei Pendahuluan 

Survei pendahuluan merupakan tahap awal, survei pendahuluan bertujuan 

untuk mencari dan menentukan topik permasalahan yang akan diteliti sesuai 

dengan kondisi real dilapangan yakni di UKM Roti Pinokyo. Selain itu kegiatan 

yang dilakukan dalam studi pendahuluan ini adalah mengumpulkan informasi 

sebagai acuan dalam menyusun laporan penelitian, dengan cara mencari teori-

teori yang berhubungan dengan topik penelitian dan selalu berpegang pada 

literatur yang ada sehingga masalah yang akan diteliti mempunyai bahan rujukan 

yang kuat dan dapat dipercaya. Dengan adanya teori-teori ini maka sangat 

membantu peneliti dalam menyelesaikan laporan penelitian tugas akhir ini. 

 

3.3 Studi Literatur 

Pada tahap ini dilakukan studi tentang teori-teori yang berguna sebagai 

acuan dalam menyelsaikan masalah tentang pemasaran produk. Tahap ini 

dilakukan bertujuan untuk mendapatkan referensi-referensi atau literatur yang bisa 

mendukung dalam pemecahan permasalahan yang ada. Studi literatur juga berisi 

teori-teori yang dibutuhkan dan mendukung dalam penyelesaian laporan 

penelitian. Sumber pendukung dalam penelitian ini diambil dari buku, artikel 

jurnal dan jurnal yang memuat teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan 

tersebut. 

 

3.4 Identifikasi Masalah 

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan dan mengidentifikasi masalah dari 

informasi awal yang didapatkan, pada strategi pemasaran di perusahaan. 

Permasalahan yang terjadi pada Perusahaan ini yaitu Perusahaan belum 

memperhatikan dan menerapkan sistem pemasaran yang tepat, hanya sekedar 

menjual dan membangun Jumlah customer penjualan tanpa memperhatikan faktor 

lain. Hal ini mengakibatkan perusahaan sulit berkembang yang sudah berdiri 

cukup lama, bahkan mengalami penurunan omset penjualan. Maka dari itu, perlu 

dilakukan penelitian mengenai strategi pemasaran yang baik dan tepat dengan 

tujuan agar perusahaan bisa meningkatkan omset penjualan. 
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3.5 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan pertanyaan tentang masalah yang nantinya 

akan dijawab melalui pengolahan data. Perumusan masalah dilakukan untuk 

memfokuskan pemecahan masalah dalam mendapatkan tujuan dari penelitian. 

Dalam penelitian tugas akhir ini rumusan masalahnya yaitu, bagaimana strategi 

pemasaran yang tepat dari beberapa kriteria dan subkriteria pemasaran dengan 

menggunakan metode Analytical Network Process (ANP) serta beberapa alternatif 

strategi pemasaran yang tepat dengan menggunakan metode TechniqueFor Order 

Preference By Similarity To An Ideal Solution (TOPSIS) yang akan diterapkan 

oleh perusahaan untuk meningkatkan omset penjualan. 

 

3.6 Penetapan Tujuan 

Tujuan penelitian diperlukan untuk dapat merencanakan langkah yang dapat 

diambil pada penelitian sehingga penelitian lebih terfokus dan dapat dijalankan 

dengan benar atau secara jelas dan terarah dalam penyelesaiannya. Tujuan 

penelitian ditentukan berdasarkan perumusan masalah yang telah diketahui 

sebelumnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menetapkan strategi 

pemasaran yang tepat dari beberapa kriteria dan subkriteria pemasaran dengan 

menggunakan metode Analytical Network Process (ANP) serta beberapa alternatif 

strategi pemasaran yang tepat dengan menggunakan metode Technique For Order 

Preference By Similarity To An Ideal Solution (TOPSIS) yang akan diterapkan 

oleh perusahaan untuk meningkatkan omset penjualan. 

 

3.7 Pengumpulan Data 

Data merupakan salah satu komponen penelitian yang penting, data yang 

akan digunakan dalam penelitian haruslah data yang akurat karena data yang tidak 

akurat akan menghasilkan informasi yang salah 

 

3.7.1 Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Memberikan pertanyaan lisan kepada pemilik perusahaan untuk mengetahui 

bagaimana proses pemasaran yang di gunakan pada perusahaan. 
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2. Kuesioner 

Pada penelitian ini terdapat 3 kuesioner yang digunakan, dimana ketiga 

kuesioner ini harus dilakukan secara berurutan,. Kuesioner yang pertama 

disebarkan adalah kuesioner hubungan antar kriteria dan subkriteria. 

Kuesioner yang kedua adalah kuesioner perbandingan berpasangan. dan 

yang ketiga adalah kuesioner judgment pada metode TOPSIS (Sari, 2014). 

 

3.7.2 Jenis Data 

1. Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan metode wawancara 

(interview) untuk mengetahui proses pemasaran yang digunakan oleh pihak 

perusahaan dan pihak customer dengan melakukan penyebaran kuesioner 

untuk mengetahui tingkat kepentingan masing-masing faktor yang 

mempengaruhi penentuan  strategi pemasaran di UKM Roti Pinokyo.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diberikan oleh pihak perusahaan atau 

data yang tidak secara langsung di dapat oleh peneliti. Adapun data 

sekunder yang diperoleh yaitu data penjualan, data daerah customer dan 

profil perusahaan yang terdiri dari Sejarah perusahaan, struktur organisasi  

dan visi dan misi UKM Roti Pinokyo. 

 

3.7.3 Penetapan Sampel 

1. Jumlah Sampel 

Dalam penelitian ini dimana kuesioner di tujukan kepada perusahaan atau 

customer dan pihak distributor, yang mana dengan kriteria Managerial 

Capabilities, Human Resource Assest, Promotion Capabilities, Capabilities 

in product customer dan Market Inovation Capabilities yang ditujukan 

kepada pihak perusahaan dengan 5 responden yaitu pemilik perusahaan, staf 

penjualan, staf pengelolah dan staf keuangan. Sedangkan kriteria Costoomer 

Linking Capabilities, dan Reputational Assets yang ditujukan kepada 30 

pihak customer pemasaran roti. 
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2. Cara Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel pada pihak perusahaan dan pihak customer 

dengan menggunakan metode Purposive Sampling yaitu Pengambilan 

sampel dilakukan hanya atas dasar pertimbangan tertentu yang menganggap 

unsur-unsur yang dikehendaki telah ada dalam anggota sampel yang diambil 

(Nasution, 2003) 

 

3.8 Pengolahan Data 

Pengolahan data bertujuan untuk menghasilkan suatu nilai atau gambar yang 

bisa dipahami dan dimengerti oleh pembaca. Setelah data-data diperoleh dan 

dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data-data tersebut 

dengan metode-metode yang ada. Hasil pengolahan tersebut digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah yang dikemukakan diawal dan mengambil 

kesimpulan. Adapun tahapan yang digunakan untuk pengolahan data dengan 

menggunakan metode ANP dan TOPSIS adalah sebagai berikut: 

 

3.8.1 Metode ANP 

1. Penetapan Kriteria dan Subkriteria 

Pada tahap ini merupakan tahap dimana menentukan kriteria dan subkriteria 

penyusunan  strategi pemasaran. Dalam penelitian ini terdapat 5 kriteria dan 

19 subkriteria untuk pihak perusahaan, 2 kriteria dengan 8 subkriteria untuk 

pihak customer yang tepat untuk digunakan sebagai dasar untuk menyusun 

strategi pemasaran. Adapun kriteria dan subkriteria yang digunakan yaitu 

berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Kriteria dan Subkriteria Pemasaran 

Kriteria Subkriteria 
Kode Sumber 

Pihak Perusahaan 

Managerial 

Capabilities 

Keadaan Finansial A 

(Sari, 2014) Manajemen SDM yang efekif B 

Manajemen operasi yang baik C 
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Tabel 3.1 Kriteria dan Subkriteria Pemasaran (Lanjutan) 

Kriteria Subkriteria 
Kode Sumber 

Pihak Perusahaan 

 

Sistem manajemen untuk 

perencanaan, anggaran biaya, 

laba, dan prosedur audit yang 

efisien dan efektif 

D (Saputri, 2011) 

Promotion 

Capabilities 

Advertising  E 

(Nurbaity, 2004) Personal selling F 

Sales Promotion G 

Public Relation H Tioriman, 2010 

Market 

Inovation 

Capabilities 

Kapabilitas mengeluarkan 

produk baru 
I 

(Sari, 2014) 
Keefektifan proses 

pengembanganproduk 
J 

Human 

Resource 

Assets 

Tingkat kepuasan kerja 

karyawan 
K (Sari, 2014) 

Memiliki Karyawan yang  

berkualitas tinggi 
L 

(Saputri, 2011) 
Hubungan yang efektif dengan 

pekerja 
M 

Capabilities in 

product 

customer 

Menjaga hubungan yang kuat 

dengan customer 
N 

(Sari, 2014) 
Mempertahankan customer yang 

terbaik 
O 

 Memperbaiki value terhadap 

customer 
P 

(Sari, 2014) 
Tingkat dukungan yang baik 

terhadap customer 
Q 

Sumber: (Pengolahan data, 2017) 
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Tabel 3.1 Kriteria dan Subkriteria Pemasaran (Lanjutan) 

Kriteria Subkriteria 
Kode Sumber 

Pihak Perusahaan 

 Memperluas jaringan distribusi 

pemasaran produk 
R 

Abiddin , 2017 
Pihak customer berperanaktif 

dalam kegiatan promosi produk 
S 

Pihak Customer 
Kode Sumber 

Kriteria Subkriteria 

Custoomer 

Linking 

Capabilities 

Menentukan Target pasar yang 

tepat A (Sari, 2014) 

 

Mengetahui Kebutuhan 

Konsumen 
B 

 
Menciptakan Hubungan dengan 

Konsumen 
C 

Mengembangkan Hubungan 

dengan Konsumen 
D 

Meningkatkan pelayanan pada 

para konsumen 
E Abiddin , 2017 

Reputational 

Assets 

Brand and Reputasi F 
(Sari. 2014) 

Kredibilitas G 

Integritas H (Sari, 2014) 

Sumber: (Pengolahan data, 2017) 

 

2. Ketergantungan Kriteria 

Pada tahap ini, setelah didapatkan kriteria dan subkriteria melalui 

wawancara dan referensi yang ada dengan mengambil keputusan dari 

perusahaan, selanjutnya menyebarkan kuesioner untuk menilai menentukan 

ada tidaknya hubungan saling ketergantungan antara kriteria dan subkriteria. 

Berdasarkan Penelitian Sari (2014), jika dalam suatu sel, jumlah responden 

yang memilih (Vij) lebih dari atau sama dengan Q (N/2 = 2,5), maka dapat 

disimpulkan terdapat hubungan saling ketergantungan antar kriteria. 
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Kuesioner hubungan antar kriteria dari bagian Perusahaan adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.2 Kuisioner hubungan antar kriteria 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S

MCM

MIC

HRA

CPC

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

Kriteria

dan

Subkriteria

MCM

Dipengaruhi

PMC MIC MRA CPC

D
ip

e
n
g
a
ru

h
i

PMC

D
ip

e
n
g

a
ru

h
i

Sumber: (Sari, 2014) 
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Kuesioner hubungan antar kriteria dari bagian customer adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.3 Kuisioner hubungan antar kriteria 

H

A B C D E F G H

Kriteria

dan

Subkriteria

A

B

C

D

E

F

GRAS

CLC

Dipengaruhi

RASCLC

M
em

pengaruhi

 
Sumber: (Sari, 2014) 

 

Cara pengisian kuesiner adalah sebagai berikut: 

Contoh: 

Tabel 3.4 Contoh Kuisioner Pengisian Kuesioner Hubungan Antar Kriteria 

Managerial 

Capabilities 

Managerial Capabilities 

 Keadaan Finansial 
Keefektifan 

Manajemen SDM 

Keadaan Finansial  √ 

Keefektifan 

Manajemen SDM 
  

Sumber: (Sari, 2014) 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kotak yang di check list adalah kotak 

perpotongan antara subkriteria “KEADAAN FINANSIAL” dengan “ 

KEEFEKTIFAN MANAJEMEN SDM”. Penilaian dilakukan dengan 

melihat pengaruh subkriteria kiri terhadap subkriteria atas, sehingga 

Bapak/Ibu/Saudara/I menilai bahwa “KEADAAN FINANSIAL”  
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MEMILIKI PENGARUH terhadap “ KEEFEKTIFAN MANAJEMEN 

SDM”, maka diberi tanda checklist (√) pada kolom. 

3. Perancangan Model ANP dengan menggunakan Software Super dicition 

Pada tahap ini, merupakan dimana dilakukan perancanagn model dari 

kriteria dan subkriteria yang saling terkait dengan menggunakan Software 

Super dicition, dengan tujuan untuk menentukan hubungan antar kriteria 

dan subkriteria Inner dependence dan Outer Dependence. 

4. Matrik Perbandingan Berpasangan 

Pada tahap selanjunya, menentukan kelompok yang akan dibandingakan 

sesuai kriteria dengan membandingkan elemen kriteria dengan kriteria dan 

elemen subkriteria dengan subkriteria dengan cara menyebarkan kuisioner 

kedua kepada 5 responden untuk pihak perusahaan dan 30 responden untuk 

pihak customer dengan menggunakan skala numeric ANP yang terdapat 

pada Tabel 2.1. 

Berikut adalah contoh kuisioner perbandingan berpasangan 

Tabel 3.5 Contoh Kuisioner Pengisian Kuesioner Perbandingan Berpasangan 

Kriteria 
NilaiNumerik 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Custoomer Linking 

Capabilities 

Reputationa

l Assets 

         

Sumber: (Sari, 2014) 

 

Keterangan: 

Pilihan pada angka 3 dikolom penilaian untuk kriteria pertama menunjukkan 

Kriteria “Customer Linking Capabilities” Sedikit lebih penting dari pada 

kriteria “Reputational Assets” 

5. Mencari nilai geometric mean 

Dalam menentukan bobot kepentingan tiap subkriteria hal yang pertama 

dilakukan adalah menghitung geometric mean dengan tujuan untuk 

mendapatkan sebuah keputusan dengan kata lain nilai geometric mean 

merupakan jawaban bersama  dari beberapa responden dalam mendapatkan 

sebuah jawaban (Arvianto, 2014). 
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6. Menentukan konsistensi 

Setelah mendapatkan hasil geometric mean maka memasukkan hasil 

perbandingan kedalam softwaresuper decision dan melihat nilai 

inconsistency, apabila nilai inconsistency< dari 0,1 maka matrik 

perbandingan berpasangan berpasangan konsisten, jadi tidak perlu 

melakukan perbaikan dalam pengambilan keputusan berpasangan (Arvianto, 

2014). 

7. Menentukan bobot kepentingan subkriteria 

Langkah selanjutnya menghitung bobot kepentingan subkriteria yang 

diperoleh dari software super decision. 

 

3.8.2 Metode TOPSIS 

1. Penetapan Alternatif Strategi Pemasaran 

Pada tahap ini merupakan tahap dimana menentukan alternatif  strategi 

pemasaran.yang akan digunakan. Dalam penelitian ini terdapat 3 alternatif 

strategi pemasaran yang digunakan yaitu (Susanty, 2014): 

a. Segmentasi Pasar 

Merupakan Strategi membangun keunggulan bersaing dalam suatu 

segmen pasar yang lebig sempit. Strategi jenis ditujukan untuk 

melayani kebutuhan konsumen dan tidak dipengaruhi oleh harga. 

b. Costleadership 

Merupakan dimana perusahaan bertujuan untuk menjadikan harga 

yang lebih rendah dari pesaing tanpa mengurangi keuntungan. 

c. Strategi differensiasi  

Yaitu strategi  dimana perusahaan berusaha untuk menjadi lain dari 

perusahaan lainnya dalam industri yang sama. 

2. Kuisioner Judgment 

Kuisioner ini merupakan kuisioner tahap akhir yang dilakukan pada 

pengolahan data dengan menggunakan metode TOPSIS, dimana kuisioner 

ini menghubungkan antara subkriteria dan alternatif yang akan disebarkan 

kepada 5 Responden dari pihak perusahaan dan 30 responden dari pihak 

customer. 

 



III-13 

 

Berikut adalah contoh kuesioner Jugdment: 

Contoh: 

Penilaian Alternatif dilihat dari Keadaan Finansial 

Tabel 3.6 Contoh Kuesioner Jugdment 

No Alternatif 

Nilai 

Sangat 

Baik 
Baik Cukup 

Kurang 

Baik 

Tidak 

Baik 

1 Cost Leader Strategy      

2 
Differentiation 

Strategy 
     

3 
Segmentation 

Strategy 
     

Sumber: (Ukhwori, 2017) 

Pada kuesioner ini diisi dengan menggunakan tanda (X) dimana bobot 

penilaian mempunyai arti sebagai berikut: 

Sangat Baik = 5, Alternatif sangat cocok dengan subkriteria  

Baik  = 4, Alternatif cocok dengan subkriteria 

Cukup  = 3, Alternatif cukup cocok dengan subkriteria 

Kurang Baik = 2, Alternatif kurang cocok dengan subkriteria 

Tidak Baik = 1, Alternatif tidak cocok dengan subkriteria 

3. Menentukan Matrik Keputusan 

Pada tahap ini merupakan tahap dimana menentukan matrik keputusan 

berdasarakan rata-rata hasil kuesioner jugdment yang disebarkan kepada 5 

responden. Berikut adalah format matrik keputusan yang digunakan dalam 

tahap ini: 

Matrik Keputusan= X  X11 X12 X1

3 

… X1n 

X21 X22 X2

3 

… X2n 

… … … … … 

Xm1 Xm2 X

m3 

… Xmn 

Keterangan:  

X = Nilai rata-rata dari hasil kuisioner dari setiap alternatif 

m = Bnyak Alternatif 
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n  = Banyak Kriteria 

4. Membuat Matrik Keputusan Yang Ternormalisasi 

Tahap ini merupakan tahap dimana membuat matrik keputusan terbobot 

dengan format sebagai berikut: 

r  = r11 r12 r13 … r1n 

r21 r22 r23 … r2n 

… … … … … 

rm1 rm2 rm3 … rmn 

Keterangan:  

r = Matrik keputusan yang ternormalisasi 

m = Banyak Alternatif 

n = Banyak Kriteria 

Sebelum matrik (X) di atas di normalisasikan, terlebih dahulu menghitung 

nilai X1 Setelah X1 di dapat, Kemudian mencari nilai ternormalisasi.dengan 

cara membagikan nilai matrik X dengan X1 disetiap kriteria dan alternatif. 

5. Menghitung matrik yang ternormalisasi terbobot (Y) 

Langkah selanjutnya adalah menghitung matrik ternormalisir terbobot, 

bobot preferensi (w) merupakan hasil dari pengolahan dengan menggunakan 

metode ANP, dan kemudian dikalikan dengan nilai matrik ternormalisasi di 

setiap kriteria dan alternatif. 

6. Menentukan solusi ideal positif (A
+
) dan solusi ideal Negatif (A

-
) 

Menentukan solusi ideal positif  dan solusi ideal negative dengan cara 

menentukan nilai MAX dan MIN disetiap kriteria sehingga didapat solusi 

ideal positif dan matrik ideal negatif 

7. Menghitung jarak solusi ideal positif (D
+
) dan solusi ideal negatif (D

-
) 

Setelah solusi ideal positif dan solusi ideal negatif didapat, maka selanjutnya 

tentukan jarak nilai terbobot setiap alternatif terhadap solusi ideal positif dan 

solusi ideal negatif. 

Di
+
 adalah jarak nilai terbobot setiap alternatif i terhadap solusi ideal Positif 

A
+
. sehingga didapat solusi ideal positif. 

Di
-
 adalah jarak nilai terbobot setiap alternatif  terhadap solusi ideal Positif 

A
-
.  
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Sehingga didapat jarak solusi ideal negatif 

8. Menentukan nilai preferensi (Vi) untuk setiap Alternatif 

Menghitung nilai preferensi setiap alternatif, jadi dari perhitungan dengan 

menentukan nilai preferensi maka diperoleh peringkat nilai dari yang paling 

tertinggi ke yang terendah. 

 

3.9 Analisa 

Analisa dilakukan setelah data diolah dan mendapatkan hasil yang sesuai 

dengan metode yang digunakan. Berdasarkan hasil pengolahan data yang 

dilakukan, maka selanjutnya dapat menganalisa lebih mendalam hasil dari 

pengolahan tersebut. Dan memberikan usulan perbaikan strategi pemasaran yang 

tepat sehingga dari analisa ini akan diperoleh sebuah keputusan yang mendukung 

hasil dari pengolahan data. 

 

3.10 Kesimpulan dan Saran 

Hasil akhir dari sebuah penelitian adalah kesimpulan yang akan 

menjelaskan secara ringkas hasil dari penelitian. Sedangkan saran merupakan 

masukan-masukan yang penulis berikan kepada Peneliti di masa yang akan datang 

untuk lebih baik. 


