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2.1 Konsep Pasar

Pada dasarnya pasar dapat diartikan sebagai tempat pertemuan antara

penjual dengan pembeli atau terdapatnya kekuatan-kekuatan permintaan dan

penawaran yang saling bertemu untuk membentuk suatu harga. Menurut Stanton

pasar adalah merupakan kumpulan orang-orang yang mempunyai keinginan untuk

puas, uang untuk belanja dan kemauan untuk membelanjakannya. Tiga faktor

utama yang menunjang terjadinya pasar, yaitu orang dengan segala keinginannya,

daya beli, serta tingkah laku dalam pembeliannya (Husein Umar, 2000).

Berdasarkan konsep manajemen pemasaran, pasar dapat dibagi atas 4

(empat) golongan yaitu (Husein Umar, 2000):

1. Pasar Konsumen, merupakan macam pasar untuk barang dan jasa yang

dibeli atau disewa oleh perorangan atau keluarga untuk penggunaan

pribadi (tidak untuk bisnis).

2. Pasar Industri, adalah pasar untuk barang dan jasa yang dibeli atau disewa

oleh perorangan atau organisasi untuk digunakan pada produksi barang

atau jasa lain, baik untuk dijual maupun untuk disewakan (dipakai untuk

diproses lebih lanjut).

3. Pasar Penjual Kembali (Reseller), adalah suatu pasar yang terdiri dari

perorangan dan atau organisasi yang biasa disebut para pedagang

menengah. Reseller ini melakukan penjualan kembali dalam rangka

mendapatkan keuntungan.

4. Pasar Pemerintah, merupakan pasar yang terdiri dari unit-unit pemerintah

yang membeli atau menyewa barang atau jasa untuk menjalankan tugas-

tugas pemerintah. Misalnya disektor pendidikan, perhubungan, kesehatan.
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2.2 Pengertian Pemasaran

Pemasaran telah didefenisikan dalam berbagai pengertian, menurut

American Marketing Association, pemasaran diartikan sebagai hasil prestasi kerja

kegiatan usaha yang langsung berkaitan dengan mengalirnya barang atau jasa dari

produsen ke konsumen.  Pengertian ini hampir sama dengan kegiatan distribusi,

sehingga gagal menunjukkan asas-asas pemasaran, terutama dalam menentukan

barang atau jasa apa yang akan dihasilkan. Hal ini terutama disebabkan karena

pengertian pemasaran di atas tidak menunjukkan kegiatan usaha yang khusus

terdapat dalam pemasaran (Sofjan Assauri, 1987).

Pengertian lain adalah yang menyatakan pemasaran sebagai usaha untuk

menyediakan dan menyampaikan barang dan jasa yang tepat kepada orang-orang

yang tepat pada tempat dan waktu serta harga yang tepat dengan promosi dan

komunikasi yang tepat. Pengertian atau defenisi ini memberikan suatu gagasan

kegiatan tertentu yang dilakukan oleh para tenaga pemasaran. Akan tetapi,

pengertian ini ternyata gagal dalam menentukan kegiatan pemasaran secara luas.

Maka dari itu, terdapat pengertian atau defenisi lain yang lebih luas tentang

pemasaran, yaitu sebagai usaha untuk menciptakan dan menyerahkan suatu

standar kehidupan. Pengertian ini berbeda dengan yang sebelumnya, karena

penekanannya pada pandangan makro atau sosial dari pemasaran (Sofjan Assauri,

1987).

Disamping pengertian yang telah disebutkan diatas, terdapat pengertian

yang sering digunakan dalam pembahasan tentang pemasaran. Pengertian tersebut

menyatakan pemasaran sebagai kegiatan manusia yang diarahkan untuk

memenuhi dan memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran.

Berdasarkan pengertian ini, pembahasan tentang pemasaran dapat lebih jelas dan

terbatas dalam pembatasan yang tegas, terkait dengan kegiatan pemasaran (Sofjan

Assauri, 1987).

2.3 Konsep Pemasaran

Beberapa ahli memberikan bermacam-macam defenisi tentang pemasaran,

antara lain Stanton (1995). Ia mengatakan bahwa pemasaran meliputi keseluruhan
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sistem yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan usaha, yang bertujuan

merencanakan, menentukan harga hingga mempromosikan dan mendistribusikan

barang-barang atau jasa yang akan memuaskan kebutuhan pembeli, baik dengan

actual maupun potensial (Husein Umar, 2000).

Ada pengertian lain tentang konsep pemasaran yaitu suatu falsafah

manajemen dalam bidang pemasaran yang berorientasi kepada kebutuhan dan

keinginan konsumen dengan didukung oleh kegiatan pemasaran terpadu yang

diarahkan untuk memberikan kepuasan konsumen sebagai kunci keberhasilan

organisasi dalam usahanya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, konsep

pemasaran merupakan orientasi perusahaan yang menekankan bahwa tugas pokok

perusahaan adalah menentukan kebutuhan dan keinginan pasar, dan selanjutnya

memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut sehingga dicapai tingkat kepuasan

langganan yang melebihi dari kepuasan yang diberikan oleh para saingan (Sofjan

Assauri, 1987).

Gambar 2.1 : Konsep Pemasaran

Jangkauan pemasaran sangat luas, berbagai tahap kegiatan harus dilalui

oleh barang dan jasa sebelum sampai ketangan konsumen, sehingga ruang lingkup

kegiatan yang luas itu disederhanakan mejadi 4 (empat) kebijakan pemasaran atau

lazim disebut sebagai bauran pemasaran (marketing mix) atau 4P dalam

pemasaran yang terdiri dari 4 (empat) komponen, yaitu (Husein Umar, 2000):
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1. Produk (product)

2. Harga (price)

3. Distribusi (place)

4. Promosi (promotion)

2.3.1 Kebijakan Produk

Produk adalah suatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan

perhatian, untuk dibeli, digunakan atau dikonsumsi yang dapat memenuhi suatu

keinginan atau kebutuhan (Husein Umar, 2000).

2.3.2 Kebijakan Harga

Harga adalah sejumlah nilai yang ditukarkan konsumen dengan manfaat

dari memiliki atau menggunakan produk atau jasa yang nilainya ditetapkan oleh

pembeli dan penjual melalui tawar-menawar, atau ditetapkan oleh penjual untuk

satu harga yang sama terhadap semua pembeli. Keputusan-keputusan mengenai

harga dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu (Husein Umar, 2000):

1. Faktor internal perusahaan, keputusan harga disesuaikan dengan sasaran

pemasaran.

2. Faktor lingkungan eksternal, pasar dan permintaan konsumen merupakan

plafon harga (harga tertinggi) sehingga konsumen akan membandingkan

harga suatu produk atau jasa dengan manfaat yang dimilikinya.

2.3.3 Kebjakan Distribusi

Produsen menggunakan perantara pemasaran untuk memasarkan produk

khususnya barang dengan cara membangun suatu saluran distribusi, yaitu

sekelompok organisasi yang saling tergantung dalam keterlibatan mereka pada

proses yang memungkinkan suatu produk atau jasa tersedia bagi penggunaan atau

konsumsi oleh konsumen atau pengguna industrial (Husein Umar, 2000).
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2.3.4 Kebijakan Promosi

Pemasaran tidak hanya membicarakan mengenaai produk, harga produk

dan mendistribusikan produk, tetpi juga mengkomunikasikan produk ini kepada

masyarakat agar produk itu dikenal. Mengkomunikasikan produk ini perlu disusun

strategi yang sering disebut dengan strategi bauran promosi (promotion mix) yang

terdiri dari 4 (empat) komponen utama, yaitu (Husein Umar, 2000):

1. Periklanan (advertising)

2. Promosi penjualan (sales promotion)

3. Hubungan masyarakat (public relations)

4. Penjualan Perorangan (personnal selling)

2.4 Strategi Produk

Strategi produk dalam hal ini adalah menetapkan cara dan penyediaan

produk yang tepat bagi pasar yang dituju, sehingga dapat memuaskan para

konsumennya dan sekaligus dapat meningkatkan keuntungan perusahaan dalam

jangka panjang, melalui peningkatan penjualan dan peningkatan share pasar.

Tujuan utama strategi produk adalah untuk dapat mencapai sasaran pasar yang

dituju dengan meningkatkan kemampuan bersaing atau mengatasi persaingan.

Oleh karena itu, strategi produk sebenarnya merupakan strategi pemasaran. Faktor

yang terkandung dalam suatu produk adalah (Sofjan Assauri, 1987):

1. Mutu atau kualitas 7.   Ukuran (Sizes)

2. Penampilan (Features) 8.   Jenis (Product lines)

3. Pilihan yang ada (Options) 9.   Macam (Product item)

4. Gaya (Styles) 10. Jaminan (Warranties)

5. Merek (Brand) 11. Pelayanan (Services)

6. Pengemasan (Packaging)

Dalam menentukan komposisi produk mana yang dipasarkan sebagai strategi

product mix, terdapat enam alternatif strategi, yaitu (Sofjan Assauri, 1987):

a. Strategi seluruh baris (line) untuk seluruh pasar

Perusahaan ingin memproduksi dan memasarkan segala macam produk

untuk semua konsumen.
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b. Strategi pasar khusus tertentu

Perusahaan khusus membuat atau memproduksi produk yang dibutuhkan

oleh segmen pasar tertentu.

c. Strategi product line khusus tertentu

Perusahaan khusus membuat atau memproduksi satu macam atau tipe

produk tertentu dan memasarkan kepada semua konsumen di pasar.

d. Strategi product line khusus terbatas

Perusahaan khusus membuat atau memproduksi satu macam atau tipe

produk tertentu saja, yang mempunyai desain yang istimewa dan hanya

diproduksi dan dipasarkan untuk segmen pasar tertentu.

e. Strategi produk tertentu yang khusus

Perusahaan memilih suatu produk tertentu atau istimewa, dan

memasarkannya menurut kesempatan yang ada, dipasarkan pada satu atau

beberapa segmen pasar saja.

f. Strategi segmen tertentu yang khusus

Perusahaan memilih suatu produk tertentu atau istimewa dan

memasarkannya menurut kesempatan yang ada, dipasarkan pada satu atau

beberapa segmen pasar saja.

g. Strategi menghadapi keadaan khusus tertentu

Perusahaan berusaha memenuhi kebbutuhan pada keadaan khusus.

2.5 Dimensi Kualitas Produk

Bagian dari kebijakan produk adalah perihal kualitas produk. Kualitas

suatu produk baik berupa barang maupun jasa perlu ditentukan melalui dimensi-

dimensinya. Dimensi kualitas produk dapat dipaparkan sebagai berikut.

2.5.1 Produk Berupa Barang

Menurut David Garvin yang dikutip Vincent Gasperz, untuk menentukan

dimensi kualitas barang, dapat melalui delapan dimensi seperti yang dipaparkan

berikut ini:
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a. Performance, hal ini berkaitan dengan aspek fungsional suatu barang dan

merupakan karakteristik utama yang dipertimbangkan pelanggan dalam

membeli barang tersebut.

b. Features, yaitu aspek performansi yang berguna untuk menambah fungsi

dasar, berkaitan dengan pilihan-pilihan produk dan pengembangannya.

c. Reability, hal yang berkaitan dengan probabilitas atau kemungkinan suatu

barang berhasil menjalankan fungsi-fungsi setiap kali digunakan dalam

periode waktu tertentu dan dalam kondisi tertentu pula.

d. Conformance, hal ini berkaitan dengan tingkat kesesuaian terhadap

spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan keinginan

pelanggan.

e. Durability, yaitu suatu refleksi umur ekonomis berupa ukuran daya tahan

atau masa pakai barang.

f. Serviceability, yaitu karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan,

kompetensi, kemudahan, dan akurasi dalam memberikan layanan untuk

perbaikan barang.

g. Aesthetics, merupakan karakteristik yang bersifat subyektif mengenai

nilai-nilai estetika yang berkaitan dengan pertimbangan pribadi dan

refleksi dari preferensi individual.

h. Fit and finish, sifat subyektif berkaitan dengan perasaan pelanggan

mengenai keberadaan produk tersebut sebagai produk yang berkualitas.

2.5.2 Produk Berupa Jasa atau Service

Zeithalm et. al. mengemukakan lima dimensi dalam menentukan kualitas

jasa yaitu:

1. Reability, yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan yang sesuai

dengan janji yang ditawarkan.

2. Responsiveness, yaitu respon atau kesigapan karyawan dalam membantu

pelanggan dan memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap, yang meliputi:

kesigapan karyawan dalam melayani pelanggan, kecepatan karyawan dalam

menangani transaksi, dan penanganan keluhan pelanggan.
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3. Assurance, meliputi kemampuan karyawan atas pengetahuan terhadap

produk secara tepat, kualitas keramah-tamahan, perhatian dan kesopanan

dalam member pelayanan, keterampilan dan memberikan informasi,

kemampuan dalam memberikan keamanan di dalam memanfaatkan jasa yang

ditawarkan, dan kemampuan dalam menanamkan kepercayaan pelanggan

terhadap perusahaan.

4. Emphaty, yaitu perhatian secatra individual yang diberikan perusahaan

kepada pelanggan seperti kemudahan untuk menghubungi perusahaan,

kemampuan karyawan untuk berkominikasi dengan pelanggan, dan usaha

perusahaan untuk memahami keinginan dan kebutuhan pelanggan.

5. Tangibles, meliputi penampilan fasilitas fisik seperti gedung dan ruangan

front office, tersedianya tempat parkir, kebersihan, kerapihan dan kenyamanan

ruangan, kelengkapan peralatan komunikaasi dan penampilan karyawan.

2.6 Metode Sampling

Sampel adalah sebagian dari populasi. Artinya tidak akan ada sampel jika

tidak ada populasi. Populasi adalah keseluruhan elemen atau unsur yang akan kita

teliti. Penelitian yang dilakukan atas seluruh elemen dinamakan sensus. Idealnya,

agar hasil penelitiannya lebih bisa dipercaya, seorang peneliti harus melakukan

sensus. Namun karena sesuatu hal peneliti bisa tidak meneliti keseluruhan elemen

tadi, maka yang bisa dilakukannya adalah meneliti sebagian dari keseluruhan

elemen atau unsur tadi.

Berbagai alasan yang masuk akal mengapa peneliti tidak melakukan

sensus antara lain ,populasi demikian banyaknya sehingga dalam prakteknya tidak

mungkin seluruh elemen diteliti, keterbatasan waktu penelitian, biaya, dan sumber

daya manusia, membuat peneliti harus telah puas jika meneliti sebagian dari

elemen penelitian, bahkan kadang, penelitian yang dilakukan terhadap sampel bisa

lebih reliabel daripada terhadap populasi – misalnya, karena elemen sedemikian

banyaknya maka akan memunculkan kelelahan fisik dan mental para pencacahnya

sehingga banyak terjadi kekeliruan. (Uma Sekaran dalam Ferdy Setiawan 2009).
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Agar hasil penelitian yang dilakukan terhadap sampel masih tetap bisa

dipercaya dalam artian masih bisa mewakili karakteristik populasi,  maka cara

penarikan sampelnya harus dilakukan secara seksama. Cara pemilihan sampel

dikenal dengan nama teknik sampling atau teknik pengambilan sampel .

Populasi atau universe adalah sekelompok orang, kejadian, atau benda,

yang dijadikan obyek penelitian. Jika yang ingin diteliti adalah sikap konsumen

terhadap satu produk tertentu, maka populasinya adalah seluruh konsumen produk

tersebut. Jika yang diteliti adalah laporan keuangan perusahaan “X”, maka

populasinya adalah keseluruhan laporan keuangan perusahaan “X” tersebut, Jika

yang diteliti adalah motivasi pegawai di departemen “A” maka populasinya

adalah seluruh pegawai di departemen “A”. Jika yang diteliti adalah efektivitas

gugus kendali mutu (GKM) organisasi “Y”, maka populasinya adalah seluruh

GKM organisasi “Y”

Elemen/unsur adalah setiap satuan populasi. Kalau dalam populasi

terdapat 30 laporan keuangan, maka setiap laporan keuangan tersebut adalah

unsur atau elemen penelitian. Artinya dalam populasi tersebut terdapat 30 elemen

penelitian. Jika populasinya adalah pabrik sepatu, dan jumlah pabrik sepatu 500,

maka dalam populasi tersebut terdapat 500 elemen penelitian. Secara umum, ada

dua jenis teknik pengambilan sampel yaitu:

2.6.1 Random sampling / probability sampling

Yang dimaksud dengan random sampling adalah cara pengambilan sampel

yang memberikan kesempatan yang sama untuk diambil kepada setiap

elemen populasi. Artinya jika elemen populasinya ada 100 dan yang akan

dijadikan sampel adalah 25, maka setiap elemen tersebut mempunyai

kemungkinan 25/100 untuk bisa dipilih menjadi sampel.

a. Simple random sampling atau sampel acak sederhana

Cara atau teknik ini dapat dilakukan jika analisis penelitiannya

cenderung deskriptif dan bersifat umum. Perbedaan karakter yang

mungkin ada pada setiap unsur atau elemen  populasi tidak merupakan hal

yang penting bagi rencana analisisnya. Misalnya, dalam populasi ada
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wanita dan pria, atau ada yang kaya dan yang miskin, ada manajer dan

bukan manajer, dan perbedaan-perbedaan lainnya.  Selama perbedaan

gender, status kemakmuran, dan kedudukan dalam organisasi, serta

perbedaan-perbedaan lain tersebut bukan merupakan sesuatu hal yang

penting dan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hasil

penelitian, maka peneliti dapat mengambil sampel secara acak sederhana.

Dengan demikian setiap unsur populasi harus mempunyai kesempatan

sama untuk bisa dipilih menjadi sampel.

Prosedurnya :

1. Susun “sampling frame”

2. Tetapkan jumlah sampel yang akan diambil

3. Tentukan alat pemilihan sampel

4. Pilih sampel sampai dengan jumlah terpenuhi

b. Stratified random sampling atau sampel acak distratifikasikan

Karena unsur populasi berkarakteristik heterogen, dan heterogenitas

tersebut mempunyai arti yang signifikan pada pencapaian tujuan

penelitian, maka peneliti dapat mengambil sampel dengan cara ini.

Misalnya, seorang peneliti ingin mengetahui sikap manajer terhadap satu

kebijakan perusahaan. Dia menduga bahwa manajer tingkat atas

cenderung positif sikapnya terhadap kebijakan perusahaan tadi. Agar

dapat menguji dugaannya tersebut maka sampelnya harus terdiri atas

paling tidak para manajer tingkat atas, menengah, dan bawah. Dengan

teknik pemilihan sampel secara random distratifikasikan, maka dia akan

memperoleh manajer di ketiga tingkatan tersebut, yaitu stratum manajer

atas, manajer menengah dan manajer bawah. Dari setiap stratum tersebut

dipilih sampel secara acak. Prosedurnya :

1. Siapkan “sampling frame”

2. Bagi sampling frame tersebut berdasarkan strata yang dikehendaki

3. Tentukan jumlah sampel dalam setiap stratum

4. Pilih sampel dari setiap stratum secara acak.

c. Cluster sampling atau sampel gugus
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Teknik ini biasa juga diterjemahkan dengan cara pengambilan sampel

berdasarkan gugus. Berbeda dengan teknik pengambilan sampel acak

yang distratifikasikan, di mana setiap unsur dalam satu stratum memiliki

karakteristik yang homogen (stratum A : laki-laki semua, stratum B :

perempuan semua), maka dalam sampel gugus, setiap gugus boleh

mengandung unsur yang karakteristiknya berbeda-beda atau heterogen.

Misalnya, dalam satu organisasi terdapat 100 departemen. Dalam setiap

departemen terdapat banyak pegawai dengan karakteristik berbeda pula.

Beda jenis kelaminnya, beda tingkat pendidikannya, beda tingkat

pendapatnya, beda tingat manajerialnnya dan perbedaan-perbedaan

lainnya. Jika peneliti bermaksud mengetahui tingkat penerimaan para

pegawai terhadap suatu strategi yang segera diterapkan perusahaan,

maka peneliti dapat menggunakan cluster sampling untuk mencegah

terpilihnya sampel hanya dari satu atau dua departemen saja. Prosedur :

1. Susun sampling frame berdasarkan gugus – Dalam kasus di atas,

elemennya ada 100 departemen.

2. Tentukan berapa gugus yang akan diambil sebagai sampel

3. Pilih gugus sebagai sampel dengan cara acak

4. Teliti setiap pegawai yang ada dalam gugus sample

d. Systematic sampling atau sampel sistematis

Jika peneliti dihadapkan pada ukuran populasi yang banyak dan tidak

memiliki alat pengambil data secara random, cara pengambilan sampel

sistematis dapat digunakan. Cara ini menuntut kepada peneliti untuk

memilih unsur populasi secara sistematis, yaitu unsur populasi yang bisa

dijadikan sampel adalah yang “keberapa”.  Misalnya, setiap unsur

populasi yang keenam, yang bisa dijadikan sampel. Soal “keberapa”-nya

satu unsur populasi bisa dijadikan sampel tergantung pada  ukuran

populasi dan ukuran sampel. Misalnya, dalam satu populasi terdapat

5000 rumah. Sampel yang akan diambil adalah 250 rumah dengan

demikian interval di antara sampel kesatu, kedua, dan seterusnya adalah

25. Dengan Prosedurnya :
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1. Susun sampling frame

2. Tetapkan jumlah sampel yang ingin diambil

3. Tentukan K (kelas interval)

4. Tentukan angka atau nomor awal di antara kelas interval tersebut

secara acak atau random – biasanya melalui cara undian saja.

5. Mulailah mengambil sampel dimulai dari angka atau nomor awal

yang terpilih.

6. Pilihlah sebagai sampel angka atau nomor interval berikutnya

e. Area sampling atau sampel wilayah

Teknik ini dipakai ketika peneliti dihadapkan pada situasi bahwa

populasi penelitiannya tersebar di berbagai wilayah. Misalnya, seorang

marketing manajer sebuah stasiun TV ingin mengetahui tingkat

penerimaan masyarakat Jawa Barat atas sebuah mata tayangan, teknik

pengambilan sampel dengan area sampling sangat tepat. Prosedurnya :

1. Susun sampling frame yang menggambarkan peta wilayah (Jawa

Barat) – Kabupaten, Kotamadya, Kecamatan, Desa.

2. Tentukan wilayah yang akan dijadikan sampel Tentukan berapa

wilayah yang akan dijadikan sampel penelitiannya.

3. Pilih beberapa wilayah untuk dijadikan sampel dengan cara acak

atau random.

4. Kalau ternyata masih terlampau banyak responden yang harus

diambil datanya, bagi lagi wilayah yang terpilih ke dalam sub

wilayah.

2.6.2 Nonrandom samping / nonprobability sampling

Yang dimaksud dengan nonrandom sampling atau nonprobability

sampling, setiap elemen populasi tidak mempunyai kemungkinan yang

sama untuk dijadikan sampel. Lima elemen populasi dipilih sebagai

sampel karena letaknya dekat dengan rumah peneliti, sedangkan yang

lainnya, karena jauh, tidak dipilih, artinya kemungkinannya 0 (nol).
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Unsur populasi yang terpilih menjadi sampel bisa disebabkan karena

kebetulan atau karena faktor lain yang sebelumnya sudah direncanakan

oleh peneliti.

a. Convenience sampling

Dalam memilih sampel, peneliti tidak mempunyai pertimbangan lain

kecuali berdasarkan kemudahan saja. Seseorang diambil sebagai

sampel karena kebetulan orang tadi ada di situ atau kebetulan dia

mengenal orang tersebut. Oleh karena itu ada beberapa penulis

menggunakan istilah accidental sampling – tidak disengaja – atau juga

captive sample (man-on-the-street) Jenis sampel ini sangat baik jika

dimanfaatkan untuk penelitian penjajagan, yang kemudian diikuti oleh

penelitian lanjutan yang sampelnya diambil secara acak (random).

Beberapa kasus penelitian yang menggunakan jenis sampel ini,

hasilnya ternyata kurang obyektif.

b. Purposive sampling

Sesuai dengan namanya, sampel diambil dengan maksud atau tujuan

tertentu. Seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti

menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki

informasi yang diperlukan bagi penelitiannya. Dua jenis sampel ini

dikenal dengan nama judgement dan quota sampling.

c. Judgment Sampling

Sampel dipilih berdasarkan penilaian peneliti bahwa dia adalah pihak

yang paling baik untuk dijadikan sampel penelitiannya. Misalnya

untuk memperoleh data tentang bagaimana satu proses produksi

direncanakan oleh suatu perusahaan, maka manajer produksi

merupakan orang yang terbaik untuk bisa memberikan informasi. Jadi,

judment sampling umumnya memilih sesuatu atau seseorang menjadi

sampel karena mereka mempunyai “information rich”. Dalam program

pengembangan produk (product development), biasanya yang

dijadikan sampel adalah karyawannya sendiri, dengan pertimbangan

bahwa kalau karyawan sendiri tidak puas terhadap produk baru yang
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akan dipasarkan, maka jangan terlalu berharap pasar akan menerima

produk itu dengan baik. (Cooper dan Emory dalam Ferdy Setiawan

2009).

d. Quota sampling

Teknik sampel ini adalah bentuk dari sampel distratifikasikan secara

proposional, namun tidak dipilih secara acak melainkan secara

kebetulan saja. Misalnya, di sebuah kantor terdapat pegawai laki-laki

60%  dan perempuan 40% . Jika seorang peneliti ingin mewawancari

30 orang pegawai dari kedua jenis kelamin tadi maka dia harus

mengambil sampel pegawai laki-laki sebanyak 18 orang sedangkan

pegawai perempuan 12 orang. Sekali lagi, teknik pengambilan ketiga

puluh sampel tadi tidak dilakukan secara acak, melainkan secara

kebetulan saja.

e. Snowball sampling

Cara ini banyak dipakai ketika peneliti tidak banyak tahu tentang

populasi penelitiannya. Dia hanya tahu satu atau dua orang yang

berdasarkan penilaiannya bisa dijadikan sampel. Karena peneliti

menginginkan lebih banyak lagi, lalu dia minta kepada sampel pertama

untuk menunjukan orang lain yang kira-kira bisa dijadikan sampel.

Misalnya, seorang peneliti ingin mengetahui pandangan kaum lesbian

terhadap lembaga perkawinan. Peneliti cukup mencari satu orang

wanita lesbian dan kemudian melakukan wawancara. Setelah selesai,

peneliti tadi minta kepada wanita lesbian tersebut untuk bisa

mewawancarai teman lesbian lainnya. Setelah jumlah wanita lesbian

yang berhasil diwawancarainya dirasa cukup, peneliti bisa

menghentikan pencarian wanita lesbian lainnya. Hal ini bisa juga

dilakukan pada pencandu narkotik, para gay, atau kelompok-kelompok

sosial lain yang eksklusif (tertutup).
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2.7 Ukuran Sampel

Menurut Singarimbun dan Effendy (dalam Eriyanto 2007 ), faktor–faktor

yang mempengaruhi ukuran sampel adalah :

a. Tingkat presisi yang diinginkan (level of precisions)

Semakin tinggi tingkat presisi yang diinginkan peneliti, semakin besar

sampel yang harus diambil.

b. Derajat keseragaman (degree of homogenity).

Semakin tinggi tingkat homogenitas populasi semakin kecil ukuran sampel

yang boleh diambil; semakin rendah tingkat homogenitas populasi

semakin besar ukuran sampel yang harus diambil.

c. Banyaknya variabel yang diteliti dan rancangan analisis biaya, waktu, dan

tenaga yang tersedia .

Berdasarkan faktor itulah maka penentuan ukuran sampel sangatlah

dipentingkan, selain karena ukuran sampel harus mewakili  populasi, tapi juga

semakin banyak ukuran sampel maka semakin kecil tingkat kesalahan generalisasi

yang terjadi.

Beberapa ahli mengemukakan berbagai cara yang berbeda dalam

menentukan jumlah sampel. Salah satunya adalah (Accidental sampling). Dimana

metode ini merupakan prosedur sampling yang memilih sampel dari orang atau

unit yang paling mudah dijumpai atau diakses.

Untuk menentukan besar sampel dari jumlah populasi yang tidak diketahui,

penulis mengacu kepada kutipan Eriyanto (2007) menggunakan rumus :n = ∝∕ 	......................................................................................(2.1)

Dimana :

n : besarnya sampel yang diperlukan

p : proporsi yang diduga (jika nilai p tidak diketahui, maka bisa

menggunakan nilai estimasi tertinggi, yaitu p = 0.5)

2
Z : nilai z (tabel normal) yang berhubungan dengan tingkat kepercayaan

E : kesalahan maksimum yang dapat diterima
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2.8 Kuesioner

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang

memungkinkan analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan

karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh

oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang sudah ada.

Dengan menggunakan kuesioner, analis berupaya mengukur apa yang

ditemukan dalam wawancara, selain itu juga untuk menentukan seberapa luas atau

terbatasnya sentimen yang diekspresikan dalam suatu wawancara.

Penggunaan kuesioner tepat bila :

1. Responden (orang yang merespons atau menjawab pertanyaan) saling

berjauhan.

2. Melibatkan sejumlah orang di dalam proyek sistem, dan berguna bila

mengetahui berapa proporsi suatu kelompok tertentu yang menyetujui atau

tidak menyetujui suatu fitur khusus dari sistem yang diajukan.

3. Melakukan studi untuk mengetahui sesuatu dan ingin mencari seluruh

pendapat sebelum proyek sistem diberi petunjuk-petunjuk tertentu.

4. Ingin yakin bahwa masalah-masalah dalam sistem yang ada bisa

diidentifikasi dan dibicarakan dalam wawancara tindak lanjut.

Perbedaaan pertanyaan dalam wawancara dengan pertanyaan dalam

kuesioner adalah dalam wawancara memungkinkan adanya interaksi antara

pertanyaan dan artinya. Dalam wawancara analis memiliki peluang untuk

menyaring suatu pertanyaan, menetapkan istilah-istilah yang belum jelas,

mengubah arus pertanyaan, memberi respons terhadap pandangan yang rumit dan

umumnya bisa mengontrol agar sesuai dengan konteksnya. Beberapa diantara

peluang-peluang diatas juga dimungkinkan dalam kuesioner. Jadi bagi

penganalisis pertanyaan-pertanyaan harus benar-benar jelas, arus pertanyaan

masuk akal, pertanyaan-pertanyaan dari responden diantisipasi dan susunan

pertanyaan direncanakan secara mendetail.

Jenis-jenis pertanyaan dalam kuesioner adalah :
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1. Pertanyaan terbuka

Pertanyaan-pertanyaan yang memberi pilihan-pilihan respons terbuka

kepada responden. Pada pertanyaan terbuka antisipasilah jenis respons

yang muncul. Respons yang diterima harus tetap bisa diterjemahkan

dengan benar.

2. Pertanyaan tertutup

Pertanyaan-pertanyaan yang membatasi atau menutup pilihan-pilihan

respons yang tersedia bagi responden.

Petunjuk-petunjuk yang harus diikuti saat memilih bahasa untuk kuesioner adalah

sebagai berikut :

1. Gunakan bahasa responden kapanpun bila mungkin. Usahakan agar kata-

katanya tetap sederhana.

2. Bekerja dengan lebih spesifik lebih baik daripada ketidak-jelasan dalam

pilihan kata-kata. Hindari menggunakan pertanyaan-pertanyaan spesifik.

3. Pertanyaan harus singkat.

4. Jangan memihak responden dengan berbicara kapada mereka dengan

pilihan bahasa tingkat bawah.

5. Hindari bias dalam pilihan kata-katanya. Hindari juga bias dalam

pertanyaan –pertanyaan yang menyulitkan.

6. Berikan pertanyaan kepada responden yang tepat (maksudnya orang-orang

yang mampu merespons). Jangan berasumsi mereka tahu banyak.

7. Pastikan bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut secara teknis cukup akurat

sebelum menggunakannya.

8. Gunakan perangkat lunak untuk memeriksa apakah level bacaannya sudah

tepat bagi responden.

2.9 Skala Dalam Kuesioner

Penskalaan adalah proses menetapkan nomor-nomor atau simbol-simbol

terhadap suatu atribut atau karakteristik yang bertujuan untuk mengukur atribut

atau karakteristik tersebut. Alasan penganalisis sistem mendesain skala adalah

sebagai berikut :
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1. Untuk mengukur sikap atau karakteristik orang-orang yang menjawab

kuesioner.

2. Agar respoden memilih subjek kuesioner.

Ada empat bentuk skala pengukuran , yaitu :

1. Nominal

Skala nominal digunakan untuk mengklasifikasikan sesuatu. Skala

nominal merupakan bentuk pengukuran yang paling lemah, umumnya

semua analis bisa menggunakannya untuk memperoleh jumlah total untuk

setiap klasifikasi.

2. Ordinal

Skala ordinal sama dengan skala nominal, juga memungkinkan

dilakukannya kalsifikasi. Perbedaannya adalah dalam ordinal juga

menggunakan susunan posisi. Skala ordinal sangat berguna karena satu

kelas lebih besar atau kurang dari kelas lainnya.

3. Interval

Skala interval memiliki karakteristik dimana interval di antara masing-

masing nomor adalah sama. Berkaitan dengan karakteristik ini, operasi

matematisnya bisa ditampilkan dalam data-data kuesioner, sehingga bisa

dilakukan analisis yang lebih lengkap.

4. Rasio

Skala rasio hampir sama dengan skala interval dalam arti interval-interval

di antara nomor diasumsikan sama. Skala rasio memiliki nilai absolut nol.

Skala rasio paling jarang digunakan.

Beberapa jenis skala pengukuran telah dikembangkan untuk mengukur sikap

seseorang. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa skala yang paling relevan untuk

pengukuran kepuasan pelanggan, yaitu :

2.9.1 Skala likert

Skala likert pertama kali dikembangkan oleh Rensis Likert pada tahun

1932 dalam mengukur sikap masyarakat. Dalam skala ini hanya

menggunakan item yang secara pasti baik dan secara pasti buruk. Item yang
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pasti disenangi, disukai, yang baik, diberi tanda negatif (-). Total skor

merupakan penjumlahan skor responsi dari responden yang hasilnya

ditafsirkan sebagai posisi responden. Skala ini menggunakan ukuran ordinal

sehingga dapat membuat ranking walaupun tidak diketahui berapa kali satu

responden lebih baik atau lebih buruk dari responden lainnya.

Prosedur dalam membuat skala likert adalah sebagai berikut :

a. Pengumpulan item-item yang cukup banyak dan relevan dengan

masalah yang sedang diteliti, berupa item yang cukup terang disukai

dan yang cukup terang tidak disukai

b. Item-item tersebut dicoba kepada sekelompok responden yang cukup

representatif dari populasi yang ingin diteliti.

c. Pengumpulan responsi dari responden untuk kemudian diberikan

skor, untuk jawaban yang memberikan indikasi menyenangi diberi

skor tertinggi.

d. Total skor dari masing-masing individu adalah penjumlahan dari skor

masing-masing item dari individu tersebut

e. Responsi dianalisa untuk mengetahui item-item mana yang sangat

nyata batasan antara skor tinggi dan skor rendah  dalam skala

total. Untuk mempertahankan konsistensi internal dari pertanyaan

maka item yang tidak menunjukkan korelasi dengan total

skor atau tidak menunjukkan beda yang nyata apakah masuk

kedalam skor tinggi atau rendah dibuang.

Biasanya disediakan empat pilihan skala dengan format seperti:

a. Sangat setuju (SS)

b. Setuju (S)

c. Kurang setuju (KS)

d. Tidak Setuju (TS)

2.9.2 Skala Guttman

Skala Guttman dikembangkan oleh Louis Guttman. Skala ini mempunyai

ciri penting, yaitu merupakan skala kumulatif dan mengukur satu dimensi
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saja dari satu variabel yang multi dimensi, sehingga skala ini termasuk

mempunyai sifat undimensional. Skala Guttman yang disebut juga metode

scalogram atau analisa skala (scale analysis) sangat baik untuk

menyakinkan peneliti tentang kesatuan dimensi dari sikap atau sifat yang

diteliti, yang sering disebut isi universal (universe of content) atau

atribut universal (universe attribute).

2.9.3 Skala Thurstone

Yang menjadi pembeda dalam penyusunan skala antara Linkert dan

Thurstone terletak pada perlakuan setelah item jadi. Setelah item tersusun

langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah membuat format untuk

proses penilaian oleh Judges. Setiap item diberikan alternatif respon

dengan rentang skala 11, ke sebelas rentang skala tersebut diberikan

keterangan dengan huruf A sampai K.

2.10 Uji Validitas

Validitas menunjukkan sejauh mana skor/ nilai/ ukuran yang diperoleh

benar-benar menyatakan hasil pengukuran/ pengamatan yang ingin diukur (Agung

dalam Ninditya Kharisma 2010). Validitas pada umumnya dipermasalahkan

berkaitan dengan hasil pengukuran psikologis atau non fisik. Berkaitan dengan

karakteristik psikologis, hasil pengukuran yang diperoleh sebenarnya diharapkan

dapat menggambarkan atau memberikan skor/ nilai suatu karakteristik lain yang

menjadi perhatian utama. Macam validitas umumnya digolongkan dalam tiga

kategori besar, yaitu validitas isi (content validity), validitas berdasarkan kriteria

(criterion-related validity) dan validitas konstruk. Pada penelitian ini akan

dibahas hal menyangkut validitas untuk menguji apakah pertanyaan-pertanyaan

itu telah mengukur aspek yang sama. Untuk itu dipergunakanlah validitas konstruk.

Uji validitas dilakukan dengan mengukur korelasi antara variabel/ item

dengan skor total variabel. Cara mengukur validitas konstruk yaitu dengan

mencari korelasi antara masing – masing pertanyaan dengan skor total

menggunakan rumus teknik korelasi product moment, sebagai berikut :



II - 21

r =			 ∑ 	 ∑ ∑∑ 	 ∑ ∑ 	 ∑ ...........................(2.2)

dimana   r  : koefisien korelasi product moment

X : skor tiap pertanyaan/ item

Y : skor total

N : jumlah responden

Setelah semua korelasi untuk setiap pertanyaan dengan skor total diperoleh,

nilai – nilai tersebut dibandingkan dengan nilai kritik. Selanjutnya, jika nilai

koefisien korelasi product moment dari suatu pertanyaan tersebut berada diatas nilai

tabel kritik, maka pertanyaan tersebut signifikan. Uji validitas akan dilakukan

dengan menghitung koefesien korelasi antar subjek pada item pertayaan dengan

skor test yang diperoleh dari hasil kuesioner. (aplikasi uji validitas dengan

menggunakan bantuan software SPSS 17 for windows ).

2.11 Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan (Singarimbun, 1989). Setiap alat

pengukur seharusnya memiliki kemampuan untuk memberikan hasil pengukuran

relatif konsisten dari waktu ke waktu.

Dalam penelitian ini teknik untuk menghitung indeks reliabilitas yaitu

dengan teknik belah dua. Teknik ini diperoleh dengan membagi item-item yang

sudah valid secara acak menjadi dua bagian. Skor untuk masing-masing item pada

tiap belahan dijumlahkan, sehingga diperoleh skor total untuk masing – masing

item belahan.

Cara mencari reliabilitas untuk keseluruhan item adalah dengan

mengkoreksi angka korelasi yang diperoleh menggunakan rumus :

r tot = 	 .....................................................................................(2.3)
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dimana, rtot : angka reliabilitas keseluruhan item

rtt : angka reliabilitas belahan pertama dan kedua

Untuk menentukan keeratan hubungan dari perhitungan koefisien reliabilitas di

atas, digunakan kriteria (Guilford dan Benjamin, 1978), yaitu:

1. kurang dari 0,2 : hubungan yang sangat kecil dan bisa diabaikan.

2. 0.20-< 0.40 : hubungan yang kecil (tidak erat).

3. 0.40-< 0.70 : hubungan cukup erat.

4. 0.70-< 0.90 : hubungan yang erat (reliabel).

5. 0.90-< 1.00 : hubungan sangat erat (sangat reliabel).

6. 1.00 : hubungan yang sempurna

Sama halnya dengan pengujian validitas di atas, pengujian reliabilitas ini juga

akan dilakukan dengan menggunakan bantuan software SPSS 17 for windows.

2.12 Analisis SWOT sebagai Perumusan Strategi Bersaing

Analisis SWOT adalah sebuah metode perencanaan strategis yang

digunakan untuk mengevaluasi Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats

terlibat dalam suatu proyek atau dalam bisnis usaha. Hal ini melibatkan penentuan

tujuan usaha bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor-faktor internal dan

eksternal yang baik dan menguntungkan untuk mencapai tujuan itu. Teknik ini

dibuat oleh Albert Humphrey, yang memimpin proyek riset pada Universitas

Stanford pada dasawarsa 1960-an dan 1970-an dengan menggunakan data dari

perusahaan-perusahaan Fortune 500.

Teori Analisis SWOT adalah sebuah teori yang digunakan untuk

merencanakan sesuatu hal yang dilakukan dengan SWOT. SWOT adalah sebuah

singkatan dari, S adalah strength atau kekuatan, W adalah weakness atau

kelemahan, O adalah oppurtunity atau kesempatan, dan T adalah threat atau

ancaman. SWOT ini biasa digunakan untuk menganalisis suatu kondisi dimana

akan dibuat sebuah rencana untuk melakukan sesuatu, sebagai contoh, program

kerja.

Menurut Freddy Rangkuti (2005), SWOT adalah identitas berbagai faktor

secara sistematis untuk merumusakan strategi pelayanan. Analisis ini berdasarkan
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logika yang dapat memaksimalkan peluang namun secara bersamaan dapat

meminimalkan kekurangan dan ancaman. Analisis SWOT membandingkan antara

faktor eksternal dan faktor internal. Diagram analisis SWOT :

Gambar 2.2 Diagram Analisis SWOT

KUADRAN I : Merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Perusahaan

tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang

yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung

kebijakan pertumbuhan yang agresif. ( Growth oriented strategy)

KUADRAN II : Meskipun menghadapi berbagai ancaman, perusahaan ini masih

memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah

menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara

strategi diversifikasi (produk atau jasa)

KUADARAN III : Perusahaan menghadapi peluang pasar yang sangat besar,

tetapi dilain pihak, ia menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Fokus

perusahaan ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal perusahaan

sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik.

KUADRAN IV : Ini merupakan situasi yang sangat tidak

menguntungkan, perusahaan tersebut menghadapi berbagai ancaman dan

kelemahan internal. Penentuan Posisi Perusahaan berdasarkan analisis SWOT

(Suwarsono Muhammad, 2002):

BERBAGAI PELUANG

KEKUATAN INTERNALKELEMAHAN INTERNAL

BERBAGAI ANCAMAN

I. Mendukung Strategi Agresif

II Mendukung Strategi DiversifikasiIV. Mendukung Strategi Defensif

III. Mendukung Strategi Agresif
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1. Invest and Harvest

Bila perusahaan mempunyai keunggulan stretegik yang dinyatakan profil

keunggulan yang positif. Sementara lingkungan dunia usaha yang

dimasuki memberi peluang yang besar dan baik, maka pilihan strategi

yang baik adalah melakukan invest kemudian harvesting (meningkatkan

aliran masuk kas secara jangka pendek, berdasarkan dari proses jangka

panjang dalam mengivestasi).

2. Divest

Bila perusahaan tidak punya keunggulan yang menguntungkan sementar

lingkungan dunia usaha yang dimasuki sangat riskan, maka pilihan terbaik

adalah divest atau memikirkan arah bisnis yang dialami saat ini. Menurut

Ferrel dan Harline (2005) fungsi dari Analisis SWOT adalah untuk

mendapatkan informasi dari analisis situasi dan memisahkannya dalam

pokok persoalan internal (kekuatan dan kelemahan) dan pokok persoalan

eksternal (peluang dan ancaman).

Analisis SWOT tersebut akan menjelaskan apakah informasi tersebut

berindikasi sesuatu yang akan membantu perusahaan mencapai tujuannya atau

memberikan indikasi bahwa terdapat rintangan yang harus dihadapi atau

diminimalkan untuk memenuhi pemasukan yang diinginkan. Berikut merupakan

potensial pokok persoalan yang harus diperhatikan dalam melakukan analisis

SWOT (Ferrel dan Harline, 2005) :

1. Potensial Kekuatan Internal

a. Kepemilikan sumberdaya keuangan

b. Kepemilikan nama yang sudah dikenal

c. Peringkat atas dalam dunia bisnis

d. Desain terupdate

e. Properti menggambarkan kemapanan pemiliknya

f. Proses yang paten

g. Harga yang lebih murah (bahan mentah atau proses)

h. Kepercayaan dan respek pada perusahaan, produk atau brand image.

i. Titik equilibium yang lama
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j. Kemampuan pemasaran yang lebih baik

k. Pengetahuan tentang pasar

l. Kualitas produk yang superior

m. Aliansi dengan perusahaan lain.

n. Faktor produksi yang relatip mudah

o. Kemampuan distribusi yang baik

p. Karyawan yang berkomitmen

2. Potensial Kelemahan Internal

a. Kinerja yang jelek

b. Kurangnya pengaturan strategi

c. Terbatasnya sumberdaya finansial

d. Pengeluaran yang kurang dalam pemasaran dan promosi

e. Kurangnya pengawasan lansung

f. Sempitnya garis produk

g. Properti yang kita ciptakan belum tentu sesuai pasar

h. Terbatasnya distribusi

i. Mahalnya Biaya (Bahan Mentah atau Proses)

j. Teknologi yang ketinggalan jaman.

k. Problem proses operasi internal

l. Imej pasar yang lemah

m. Produk properti yang gampang diadopsi

n. Kemampuan pemasaran yang kurang baik

o. Lemahnya bekerjasama dengan perusahaan lain

p. Desain perumahan banyak yang mirip

3. Potensial Peluang Eksternal

a. Pertumbuhan pasar yang terus meningkat

b. Bisnis properti menyangkut skala makro ekonomi

c. Pesing pengembang properti lain banyak yang sudah sukses

d. Kebutuhan dan keinginan konsumen yang berubah

e. Permintaan properti untuk kalangan tertentu

f. Kecelakaan yang terjadi di perusahaan pesaing
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g. Ditemukannya produk baru

h. Perubahan Peraturan pemerintah

i. Teknologi baru dalam pembangunan properti

j. Ekonomi indonesia yang meningkat

k. Minat pasar properti dengan homogenitas tinggi

k. Perusahaan lain yang meminta kerja sama

l. Penolakan akan subtisusi properti

m. Mengerti dengan perubahan metode pemasaran properti

4. Potensial Ancaman Eksternal

a. Masuknya kompetitor asing

b. Pengenalan produk subtitusi baru

c. Produk properti yang kita ciptakan tidak sesuai dengan market

d. Perubahan kebutuhan dan keiinginan konsumen

e. Kepercayaan Konsumen yang berkurang

f. Perusahaan pesaing mengadopsi strategi yang lebih baik

g. Peningkatan peraturan pemerintah yang lebih memberatkan

pengembang

h. Ekonomi yang mengalami penurunan

i. Teknologi baru

j. Perubahan desain properti pesaing

k. Konsumen tidak menginginkan produk kita lagi

l. Hambatan perdagangan asing

m. Lemahnya kinerja perusahaan aliansi

2.13 Analisis SAP (Strategic Advantage Profile)

Analisis ini dilihat dari sudut pandang kompetensi dengan segala faktor-

faktor internal yang dimilikinya. Faktor ini dibandingkan dengan lingkungan

industri dimana ia berada dan atas dasar itu diterjemahkan pada manajemen

perusahaan.Menurut Kotler dan Armstrong (2010) kekuatan perusahaan

menunjukkan kemungkinan adanya beberapa strategi tertentu yang akan berhasil

sedangkan kelemahan menunjukkan bahwa terdapat hal-hal yang harus diperbaiki.
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Menurut Suwarsono Muhammad (2002) bahwa disebut kekuatan jika variabel

internal yang dievaluasi menjadikan perusahaan memiliki keunggulan tertentu,

dan disebut kelemahan jika perusahaan tidak mampu mengerjakan sesuatu yang

ternyata dapat dikerjakan dengan baik dan atau lebih murah daripada pesaing,

paling tidak variabel itu dievaluasi sebagai penyebab pokok penurunan kinerja.

Kekuatan dan kelemahan adalah faktor-faktor atau elemen-eleman

manajemen yang sepenuhnya ada dalam kendali manajemen dimana yang pertama

adalah faktor-faktor yang selama ini berhasil dikendalikan sehingga memberi

dampak positif bagi organisasi sedangkan kedua faktor adalah faktor-faktor yang

sepenuhnya ada dalam kendali organisasi tetapi tidak berhasil dikendalikan atau

dikelola sehingga member dampak negatif bagi organisasi.

Penentuan analisis SAP oleh Augusty T. Ferdinand (1995), perusahaan

dapat menempati salah satu posisi persaingan strategik dalam bisnis mereka:

1. Persaingan Unggul (Dominant)

Posisi perusahaan ditandai oleh :

b. kemampuan perusahaan dalam mengendalikan kegiatan pesaing yang

kuat

c. kemampuan perusahaan menguasai pilihan alternatif strategik yang

cukup luas.

2. Kuat (Strong)

Perusahaan ini mampu bertindak bebas tanpa membahayakan posisi

jangka panjang pasar walaupun pesaing berbuat apa saja yang mereka

kehendaki atau bertindak aktif.

3. Aman (Favourable)

Pada posisi ini perusahaan memiliki kekuatan tertentu, yang dapat dipakai

pada stretegi tertentu dan dapat memperbaiki kondisi diatas rata-rata.

4. Bertahan (Tenable)

Perusahaan ditandai dengan ciri-ciri memiliki potensial yang cukup untuk

mempunyai kekuatan untuk menjamin kelangsungan usaha. Kemampuan

laba hanya pada tingkat marjinal, akan tetapi peluang memeperbaiki posisi

dibawah rata-rata.
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5. Lemah (Weak)

Posisi ini ditandai dengan hasil dan kinerja yang kurang memuaskan tetapi

ada peluang untuk memperbaiki posisi, mempunyai peluang memperbaiki

posisi asal dapat mengamati kekuatan untuk mengahadapi kelemahan

sekarang.

6. Tidak ada harapan (Avoid)

Peforma saat ini sama sekali tidak memberikan peluang sama sekali untuk

bisa bertahan.

Dengan mengetahui posisi strategik ini maka kita dapat mengetahui

peluangpeluang sukses perusahaan khususnya dihubungkan dengan daur siklus

hidup perusahaan.

2.14 Analisis ETOP (Environmental Threat and Oppurtunity Profile)

Salah satu yang mempengaruhi perusahaan dalam lingkungan eksternal

adalah ancaman dan peluang. Peluang adalah faktor diluar kendali perusahaan

yang memberikan peluang sukses jika perusahaan mempunyai kekuatan yang

cukup untuk mngadaptasikannya.

Ancaman adalah merupakan faktor yang diluar kendali perusahaan juga

yang mana kemunculannya dapat mengancam kelangsungan hidup perusahaan.

Keduanya merupakan faktor yang sama-sama tidak dapat dikendalikan oleh

perusahaan tapi kemunculan peluang yang dapat digunakan dengan baik terhadap

hambatan yang terjadi, sehingga menciptakan hubungan yang proporsional.

Peluang sukses dan gagal yang proporsional tersebut dapat digambarkan dalam

berbagai tingkat yang dapat perusahaan pilih bagi perusahaan dalam suatu industri

tertentu.

Langkah-langkah yang dipakai pada analisis SWOT ini terdiri dari dua,

(Rangkuti, 1997) yaitu :



II - 29

2.14.1 Matrik Faktor Strategi Eksternal

Sebelum membuat matrik faktor strategi eksternal, kita perlu mengetahui

terlebih dahulu faktor strategi eksternal atau External Strategic Factors Analysis

Summary (EFAS). Adapun cara penentuan EFAS adalah sebagai berikut :

a. Susunlah dalam kolom 1.  ( 5 sampai 10 peluang dan ancaman )

b. Beri bobot masing-masing faktor (dalam kolom 2) mulai dari 1,0

(sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting), faktor-faktor

tersebut kemungkinan dapat memberikan dampak terhadap faktor

strategis.

c. Hitung rating (dalam kolom 3) untuk masing-masing faktor dengan

memberi skala mulai dari 4 (outstanding) sampai dengan 1 (poor)

berdasarkan pengaruh faktor tersebut terdapat kondisi perusahaan

yang bersangkutan.

d. Kalikan bobot (dalam kolom 2) dengan rating pada kolom tiga untuk

memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4, hasilnya berupa skor

pembobotan yang nilainya bervariasi dari 4,0 (outstanding) sampai

dengan 1,0 (poor).

e. Jumlahkan skor pembobotan (dalam kolom 4) untuk memperoleh skor

pembobotan bagi perusahaan yang bersangkutan. Nilai total ini

menunjukkan bagaimana perusahaan bereaksi terhadap faktor strategi

eksternal.

Kemudian alternatif strateginya dimasukkan dalam diagram seperti

diagram sebagai berikut : (Rangkuti, 1997).

2.14.2 Matrik Faktor Strategi Internal

Setelah faktor-faktor strategi internal suatu perusahaan di identifikasi,

suatu tabel Internal Strategic Factors Analysis Summary (IFAS) disusun untuk

merumuskan faktor-faktor strategi internal tersebut kedalam kerangka strengths

dan weaknesses perusahaan. Adapun cara-cara penentuan IFAS adalah sebagai

berikut:
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a. Tentukan faktor-faktor yang menjadi kekuatan serta kelemahan

perusahaan dalam kolom 1.

b. Beri bobot masing-masing faktor (dalam kolom 2), mulai dari 1,0

(sangat penting) sampai 0,0 (tidak penting). Faktor-faktor tersebut

kemungkinan dapat memberikan dampak terhadap faktor strategis.

c. Hitung rating (dalam kolom 3) untuk masing-masing faktor dengan

memberi skala mulai dari 4 (outstanding) sampai dengan 1 (poor),

berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi perusahaan

yang bersangkutan.

d. Kalikan bobot (dalam kolom 2) dengan rating pada kolom 3 untuk

memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4, hasilnya berupa skor

pembobotan yang nilainya bervariasi dari 4,0 (outstanding) sampai

dengan 1,0 (poor).

e. Jumlahkan skor pembobotan (dalam kolom 4) untuk memperoleh

skor pembobotan bagi perusahaan yang bersangkutan. Nilai total ini

menunjukkan bagaimana perusahaan bereaksi terhadap faktor strategi

internal.

Kemudian alternatif strateginya dimasukkan dalam diagram seperti

diagram sebagai berikut: (Rangkuti, 1997).
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Tabel 2.1. Diagram Matrik SWOT

IFAS

EFAS

Kekuatan/ Strengths (S)

Faktor-faktor kekuatan

Internal

Kelemahan/

Weaknesses (W)

Faktor-faktor kelemahan

Internal

Peluang/ Opportunities

(O)

Faktor-faktor peluang

eksternal

Strategi SO

Ciptakan strategi yang

menggunakan kekuatan

untuk memanfaatkan

peluang

Strategi WO

Ciptakan stategi yang

meminimalkan

kelemahan untuk

memanfaatkan peluang

Ancaman/ Threats (T)

Faktor-faktor ancaman

eksternal

Strategi ST

Ciptakan  strategi yang

menggunakan kekuatan

untuk mengatasi

ancaman

Strategi WT

Ciptakan strategi yang

meminimalkan

kelemahan dan

menghindari ancaman

2.15 Matriks SWOT

Matriks SWOT merupakan alat yang dipakai untuk mengukur faktor-

faktor strategi pemasaran. Matriks ini dapat menggambarkan secara jelas

bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat

disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya.

2.15.1 Matriks Evaluasi Faktor Internal

Matriks evalusi faktor internal (Internal factor evaluation-IFE Matrix)

adalah tahan ekstraksi dalam menjalankan audit manajemen strategi. Alat

formulasi strategi ini meringkas dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan utama

dalam era fungsional bisnis, dan juga memberikan dasar untuk mengidentifikasi

dan mengevaluasi hubungan untuk mengembangkan Matriks IFE, jadi

kemunculan pendekatan ilmiah tidak seharusnya diartikan bahwa faktor-faktor
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yang dimasukkan lebih dari pada angka yang sebenarnya. Matriks IFE dapat

dikembangkan dalam lima tahap (David 2006)

1. Tuliskan faktor internal utama seperti identifikasi dalam proses audit.

Gunakan faktor internal mencakup kekuatan dan kelemahan. Tuliskan

kekuatan lebih dahulu dan kemudian kelemahan, buatlah sespesifik

mungkin gunakan persentase, ratio, dan angka komparatif.

2. Berikan bobot berkisar 0,0 (tidak penting) hingga 1,0 (sangat penting)

untuk masing-masing faktor. Bobot yang diberikan kepada masing-masing

faktor mengindikasikan tingkat penting relative memandang apakah faktor

kunci itu adalah kekuatan atau kelemahan internal, faktor yang dianggap

memiliki pengaruh paling besar dalam kinerja organisasi harus diberikan

bobot tinggi.jumlah seluruh bobot harus sama dengan 1,0.

3. Berikan peringkat 1 sampai 4 untuk masing-masing faktor untuk

mengindikasikan apakah faktor tersebut menunjukan kelemahan utama

(peringkat = 1), atau kelemahan minor (peringkat = 2), kekuatan minor

(peringkat = 3), atau kekuatan utama (peringkat = 4). Perhatikan kekuatan

harus mendapat peringkat 3 atau 4 dan kelemahan harus mendapatkan nilai

1 atau 2. Peringkat berdasarkan perusahaan, dimana bobot di langkah 2

adalah berdasarkan industri.

4. Kalikan masing-masing bobot faktor dengan peringkat menentukan rata-

rata tertimbang untuk masing-masing variabel.

5. Jumlahkan rata-rata tertimbang untuk menentukan total rata-rata

tertimbang untuk organisasi.

Berapapun banyak faktor yang dimasukkan dalam matriks IFE, total rata-

rata tertimbang berkisar antara yang terendah 1,0 dan tertinggi 4,0 dengan rata-

rata 2,5. Total rata-rata tertimbang dibawah 2,5 menggambarkan organisasi yang

lemah secara internal, sementara total nilai diatas 2,5 mengindikasikan posisi

internal yang kuat. Jumlah faktor memiliki pengaruh terhadap kisaran total rata-

rata tertimbang karena bobot selalu berjumlah 1,0.
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2.15.2 Matriks Evaluasi Faktor Eksternal

Matriks evaluasi faktor eksternal yang memungkinkan para penyusun

strategi untuk merangkum dan mengevaluasi informasi ekonomi, sosial, budaya,

demografi, lingkungan, politik, pemerintahan, hukum, teknologi dan persaingan.

Matriks EFE dapat dibuat dengan lima tahap (David 2006)

1. Buat daftar faktor eksternal yang di identifikasi dalam proses audit

eksternal. Tuliskan peluang terlebih dahulu kemudian ancaman. Usahakan

spesifik menggunakan persentasi, rasio, dan nilai komparatif bila mungkin.

2. Berikan bobot masing-masing faktor dari 0,0 (tidak penting) hingga 1,0

(paling penting). Bobot mengindikasi tingkat penting relative dari faktor

terhadap keberhasilan perusahaan dalam suatu industri. Peluang sering kali

diberikan bobot lebih tinggi dari pada ancaman, tetapi ancaman juga dapat

di berikan bobot di lebih tinggi jika mereka sangat serius atau sangat

mengancam. Bobot yang tepat dapat ditentukan dengan membandingkan

keberhasilan atau kegagalan persaingan atau dengan mendiskusikan faktor.

Penjualan dari seluruh bobot yang diberikan semua faktor harus sama

dengan 1,0.

3. Berikan peringkat 1 hingga 4 untuk masing-masing faktor eksternal kunci

tentang seberapa efektif strategi perusahaan saat ini dalam memproses

faktor tersebut, di mana 4 = respon perusahaan superior, 3 = respons

perusahaan diatas rata-rata, 2 = respons  perusahaan rata-rata, 1 = respon

perusahaan jelek. Peringkat didasarkan pada perusahaan (Company-

based), sedangkan bobot pada tahap 2 didasarkan pada industry (industry-

based). Penting diperhatikan bahwa ancaman dan peluang dapat diberikan

1, 2 ,3 atau 4.

4. Kalikan masing-masing bobot faktor dengan peringkatnya untuk

memperoleh nilai tertimbang.

5. Jumlah nilai tertimbang dari masing-masing variabel untuk menentukan

total nilai tertimbang bagi organisasi.

6. Tanpa Mempedulikan jumlah peluang dan ancaman kunci yang

dimasukkan dalam matriks EFE, total nilai tertimbang untuk suatu
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organisasi untuk suatu organisasi adalah 4,0 dan nilai tertimbang terendah

adalah 1,0. Total nilai tertimbang rata-rata adalah 2,5. Total nilai

tertimbang sebesar 4,0 mengindikasikan bahwa organisasi merespon

dengan sangat baik terhadap peluang dan ancaman yang ada dalam

industrinya. Dengan kata lain strategi perusahan secara efektif mengambil

keuntungan dari peluang yang ada saat ini dan meminimalkan efek yang

mungkin muncul dari ancaman eksternal. Total nilai 1,0 mengindikasikan

bahwa strategi perusahaan tidak dimanfaatkan peluang atau tidak

menghindari ancaman eksternal.

2.16 Analytical Hirarchy Process (AHP)

AHP merupakan suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan

oleh Thomas L. Saaty. Model pendukung keputusan ini akan menguraikan

masalah multi faktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hirarki,

menurut Saaty (1993), hirarki didefinisikan  sebagai suatu representasi dari sebuah

permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multi level dimana level

pertama adalah tujuan, yang diikuti level faktor, kriteria, sub kriteria, dan

seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternatif.   Dengan hirarki, suatu

masalah yang kompleks dapat diuraikan ke dalam kelompok-kelompoknya yang

kemudian diatur menjadi suatu bentuk hirarki sehingga permasalahan akan

tampak lebih terstruktur dan sistematis (Bernard W.Taylor III).

AHP sering digunakan sebagai metode pemecahan masalah dibanding

dengan metode yang lain karena alasan-alasan  sebagai berikut :

1. Struktur yang berhirarki, sebagai konsekuesi dari kriteria yang dipilih, sampai

pada subkriteria yang paling dalam.

2. Memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi

berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh pengambil keputusan.

3. Memperhitungkan daya tahan output analisis sensitivitas pengambilan

keputusan.
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2.16.1 Contoh Aplikasi AHP

Beberapa contoh aplikasi AHP adalah sebagai berikut:

1. Membuat suatu set alternatif;

2. Perencanaan

3. Menentukan prioritas

4. Memilih kebijakan terbaik setelah menemukan satu set alternatif

5. Alokasi sumber daya

6. Menentukan kebutuhan/persyaratan

7. Memprediksi outcome

8. Merancang sistem

9. Mengukur performa

10. Memastikan stabilitas sistem

11. Optimasi

12.  Penyelesaian konflik

2.16.2 Kelebihan dan Kelemahan AHP

Layaknya sebuah metode analisis, AHP pun memiliki kelebihan dan

kelemahan dalam system analisisnya. Kelebihan-kelebihan analisis ini adalah :

1. Kesatuan (Unity)

AHP membuat permasalahan yang luas dan tidak terstruktur menjadi suatu

model yang fleksibel dan mudah dipahami.

2. Kompleksitas (Complexity)

AHP memecahkan permasalahan yang kompleks melalui pendekatan

sistem dan pengintegrasian secara deduktif.

3. Saling ketergantungan (Inter Dependence)

AHP dapat digunakan pada elemen-elemen sistem yang saling bebas dan

tidak memerlukan hubungan linier.

4. Struktur Hirarki (Hierarchy Structuring)

AHP mewakili pemikiran alamiah yang cenderung mengelompokkan

elemen sistem ke level-level yang berbeda dari masing-masing level berisi

elemen yang serupa.
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5. Pengukuran (Measurement)

AHP menyediakan skala pengukuran dan metode untuk mendapatkan

prioritas.

6. Konsistensi (Consistency)

AHP mempertimbangkan konsistensi logis dalam penilaian yang

digunakan untuk menentukan prioritas.

7. Sintesis (Synthesis)

AHP mengarah pada perkiraan keseluruhan  mengenai seberapa

diinginkannya masing-masing alternatif.

8. Trade Off

AHP mempertimbangkan prioritas relatif faktor-faktor pada sistem

sehingga orang mampu memilih altenatif terbaik berdasarkan tujuan

mereka.

9. Penilaian dan Konsensus (Judgement and Consensus)

AHP tidak mengharuskan adanya suatu konsensus, tapi menggabungkan

hasil penilaian yang berbeda.

10. Pengulangan Proses (Process Repetition)

AHP mampu membuat orang menyaring definisi dari suatu permasalahan

dan mengembangkan penilaian serta pengertian mereka melalui proses

pengulangan.

Sedangkan kelemahan metode AHP adalah sebagai berikut:

1. Metode AHP ini hanya metode matematis tanpa ada pengujian secara

statistik sehingga tidak ada batas kepercayaan dari kebenaran model yang

terbentuk

2.16.3 Tahapan AHP

Dalam metode AHP dilakukan langkah-langkah sebagai berikut (Bernard

W.Taylor III) :

1. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan.

Dalam tahap ini kita berusaha menentukan masalah yang akan kita

pecahkan secara jelas, detail dan mudah dipahami. Dari masalah yang ada kita
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coba tentukan solusi yang mungkin cocok Lisensi Dokumen: bagi masalah

tersebut. Solusi dari masalah mungkin berjumlah lebih dari satu. Solusi tersebut

nantinya kita kembangkan lebih lanjut dalam tahap berikutnya.

2.   Membuat struktur hierarki yang diawali dengan tujuan utama.

Setelah menyusun tujuan utama sebagai level teratas akan disusun level

hirarki yang berada di bawahnya yaitu kriteria-kriteria yang cocok untuk

mempertimbangkan atau menilai alternatif yang kita berikan dan menentukan

alternatif tersebut. Tiap kriteria mempunyai intensitas yang berbeda-beda. Hirarki

dilanjutkan dengan subkriteria (jika mungkin diperlukan).

Gambar 2.3 Diagram Analytical Hyrarchi Process (AHP)

3. Membuat matrik  perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi

relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap tujuan atau kriteria yang

setingkat di atasnya.

Matriks yang digunakan bersifat sederhana, memiliki kedudukan kuat

untuk kerangka konsistensi, mendapatkan informasi lain yang mungkin

dibutuhkan dengan semua perbandingan yang mungkin dan mampu menganalisis

kepekaan prioritas secara keseluruhan untuk perubahan pertimbangan. Pendekatan

dengan matriks mencerminkan aspek ganda dalam prioritas yaitu mendominasi

dan didominasi. Perbandingan dilakukan berdasarkan judgment dari pengambil

keputusan dengan menilai tingkat kepentingan suatu elemen dibandingkan elemen

Sasaran

Kriteria 1 Kriteria 2 Kriteria 3 Kriteria ke-n

Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 Kriteria ke-m
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lainnya. Untuk memulai proses perbandingan berpasangan dipilih sebuah kriteria

dari level paling atas hirarki misalnya C dan kemudian dari level di bawahnya

diambil elemen yang akan dibandingkan misalnya E1,E2,E3,E4,E5.

Tabel 2.2. Matrik perbandingan berpasangan

C E1 E2 E3 E4 E5
E1 1
E2 1
E3 1
E4 1
E5 1

4.  Melakukan Mendefinisikan  perbandingan berpasangan sehingga diperoleh

jumlah penilaian seluruhnya sebanyak n x [(n-1)/2] buah, dengan n adalah

banyaknya elemen yang dibandingkan.

Hasil perbandingan dari masing-masing elemen akan berupa angka dari 1

sampai 9 yang menunjukkan perbandingan tingkat kepentingan suatu elemen.

Apabila suatu elemen dalam matriks dibandingkan dengan dirinya sendiri maka

hasil perbandingan diberi nilai 1. Skala 9 telah terbukti dapat diterima dan bisa

membedakan intensitas antar elemen. Hasil perbandingan tersebut diisikan pada

sel yang bersesuaian dengan elemen yang dibandingkan. Skala perbandingan

perbandingan berpasangan dan maknanya yang diperkenalkan oleh Saaty bisa

dilihat di bawah.

Intensitas Kepentingan

1 = Kedua elemen sama pentingnya, Dua elemen mempunyai pengaruh

yang sama besar

3 = Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen yanga lainnya,

Pengalaman dan penilaian sedikit menyokong satu elemen

dibandingkan elemen yang lainnya

5 = Elemen yang satu lebih penting daripada yang lainnya, Pengalaman

dan penilaian sangat kuat menyokong satu elemen dibandingkan

elemen yang lainnya

7 = Satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada elemen lainnya, Satu

elemen yang kuat disokong dan  dominan terlihat dalam praktek.
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9 = Satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnya, Bukti yang

mendukung elemen yang satu terhadap elemen lain memeliki tingkat

penegasan tertinggi yang mungkin

menguatkan.

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

berdekatan, Nilai ini diberikan bila ada dua kompromi di antara 2

pilihan

Kebalikan = Jika untuk aktivitas i mendapat satu angka dibanding dengan

aktivitas j , maka j mempunyai nilai kebalikannya dibanding dengan i

5.  Menghitung nilai eigen dan menguji konsistensinya.

Jika tidak konsisten maka pengambilan data diulangi.

6.  Mengulangi langkah 3,4, dan 5 untuk seluruh tingkat hirarki.

7.  Menghitung vektor eigen dari setiap matriks perbandingan berpasangan

yang merupakan bobot setiap elemen untuk penentuan prioritas elemen-

elemen pada tingkat hirarki terendah sampai mencapai tujuan. Penghitungan

dilakukan lewat cara menjumlahkan nilai setiap kolom dari matriks, membagi

setiap nilai dari kolom dengan total kolom yang bersangkutan untuk memperoleh

normalisasi matriks, dan menjumlahkan nilai-nilai dari setiap baris dan

membaginya dengan jumlah elemen untuk mendapatkan rata-rata.

8.  Memeriksa konsistensi hirarki.

Yang diukur dalam AHP adalah rasio konsistensi dengan melihat index

konsistensi. Konsistensi yang diharapkan adalah yang mendekati sempurna agar

Bmenghasilkan keputusan yang mendekati valid. Walaupun sulit untuk mencapai

yang sempurna, rasio konsistensi diharapkan kurang dari atau sama dengan 10 %.

Dalam membuat keputusan, penting untuk mengetahui seberapa baik

konsistensi yang ada, karena kita tidak ingin keputusan berdasarkan pertimbangan

dengan konsistensi yang rendah, pertimbangan akan tampak sebagai sesuatu yang

acak dan tidak akurat. Langkah-langkah menghitung nilai rasio konsistensi yaitu:

a. Mengkalikan nilai pada kolom pertama dengan prioritas relatif elemen

pertama, nilai pada kolom kedua dengan prioritas relatif elemen kedua,dan

seterusnya.
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b. Menjumlahkan setiap baris.

c. Hasil dari penjumlahan baris dibagikan dengan elemen prioritas relatif

yang bersangkutan.

d. Membagi hasil diatas dengan banyak elemen yang ada, hasilnya disebut

eigen value

(λ max) =
∑

e. Menghitung indeks konsistensi (consistency index) dengan rumus:

CI =
	

Dimana CI = consistency index

λ max = eigen value

n = banyak elemen

f. Menghitung konsistensi ratio (CR) dengan rumus:

CR =

Dimana CR = consistency ratio

CI = consistency index

RC = random consistency

Matriks random dengan skala penilaian 1 sampai 9 beserta

kebalikannya sebagai random consistency (RC) dapat dilihat pada

tabel Tabel 2.4 berikut (Bernard W.Taylor III) :

Tabel 2.3. Rata-rata konsistensi
Ukuran
matriks Konsistensi acak (Random Consistency)

1 0,00
2 0,00
3 0,58
4 0,90
5 1,12
6 1,24
7 1,32
8 1,41
9 1,45
10 1,49

….............................(2.4)

…...............................(2.5)

…................................(2.6)



II - 41


