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BAB III METODE PENELITIAN 
 

 
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di CV. Kajeye Food. Dengan waktu 
pelaksanaan yaitu Maret 2015 hingga Januari 2016. Proses 
desain website dilakukan di Laboratorium Komputasi dan 
Analisis Sistem dan Laboratorium Manajemen Agroindustri 

Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya Malang. 

3.2 Batasan Masalah 

Batasan masalah perlu dilakukan untuk menghindari 
adanya perluasan pembahasan masalah yang ada. Batasan 

masalah pada penelitian ini adalah: 

a. Penelitian yang dilakukan tidak menginjak pada aspek 

penjualan dan pengembangan produk. 

b. Kuesioner hanya disebarkan dan diisi oleh dua jenis 
responden yaitu, customer atau pengunjung website dan 
pakar ahli di bidang teknologi informasi, website dan e-

commerce.  

3.3 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian sangat penting bagi setiap peneliti. 
Prosedur yang berlaku akan digunakan oleh peneliti sebagai 

patokan dasar bahan penelitiannya secara sistematis dan logis. 
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Gambar 3.1 Prosedur Penelitian 
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3.3.1. Survei Pendahuluan 

Survei pendahuluan dilakukan untuk mengetahui 
keadaan objek yang akan diteliti yaitu CV. Kajeye Food, 
sehingga dapat menentukan dan mengetahui kondisi lapangan 
atau kondisi UKM secara offline. Selain itu untuk mengetahui 
produk apa saja yang akan ditampilkan pada Website dan untuk 
keperluan wawancara oleh pemilik usaha secara langsung. 

Mempersiapkan beberapa faktor yang menjadi syarat 
pemilihan UKM yang terpilih dengan kriteria seperti bentuk 
kemasan yang sudah layak dan baik, memiliki PIRT, telah 
mendapat sertifikasi halal dari BPOM maupun MUI, dan telah 
memiliki outlet sendiri yang biasa digunakan sebagai media 
proses terjadinya jual beli antara UKM dengan konsumen secara 

offline. 

3.3.2. Pengisian Konten Website 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Proses penilaian desain dan konten Website 
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Konten merupakan bagian dari desain website. Pada 
survey yang telah dilakukan, didapatkan bahwa konten masih 
belum terpampang dengan jelas dan rapi pada tampilan website. 
Sehingga perlu dilakukan pengisian konten website yang 
menarik dan informatif berdasarkan informasi dan data yang 
telah dikumpulkan. Penilaian terhadap isi konten dilakukan oleh 
pemilik website hingga dinyatakan menarik dan informatif, 
kemudian dlakukan identifikasi masalah terhadap website 
secara menyeluruh. 

 
3.3.3. Identifikasi Masalah 

Pengidentifikasian masalah untuk menentukan masalah 
apa saja yang ditemukan pada CV. Kajeye Food, dan kemudian 
merumuskan masalah yang telah ditemukan kedalam bentuk 
klasifikasi yang nantinya akan diolah dan diproses kedalam 
bentuk pemecahan masalah. Penentuan atribut dalam variabel 
masalah yang telah ditetapkan tersebut kemudian akan 
dilakukan teknik IPA untuk menentukan atribut manakah yang 
paling berpengaruh dan memiliki derajat kepentingan tertinggi 

pada variabel tersebut.  

3.3.4. Studi Literatur 

Studi literatur dapat berupa jurnal maupun buku yang 
dicetak mulai tahun 2001 hingga 2016. Permasalahan yang 
timbul dari CV. Kajeye Food adalah kurangnya info tentang 
produk dari CV. Kajeye Food di dunia maya, sehingga 
diperlukan adanya penilaian terhadap desain website yang baik 
dan benar.  

Selain itu, studi literatur dilakukan dengan membaca dan 
mempelajari literatur-literatur berupa hasil penelitian skripsi, 
informasi dari internet dan berbagai tulisan yang berhubungan 
dengan masalah yang diteliti.  
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3.3.5. Identifikasi Variabel 

Variabel tingkat kepuasan konsumen dibagi menjadi 2 
sub-variabel, yakni tingkat kepentingan dan tingkat kinerja. Pada 
tingkat kepentingan dinyatakan dalam bentuk seberapa penting 
beberapa dimensi atribut website tersebut. Tingkat kinerja 
dinyatakan dalam bentuk seberapa baik kinerja penggunaan 
desain website tersebut, seperti yang tercantum pada Tabel 3.1. 

 
Tabel 3.1 Tabel Variabel dan Atribut 

Dimensi Website Atribut 

1. Accessibility 
(Kemudahan 

Mengakses) 

- Kemudahan melihat contoh gambar 
produk / foto produk 

- Adanya sosial media pendukung 
 

2. Speed (Kecepatan) - Halaman terasa ringan 

 
 

3. Informational 

Content (Informasi) 

- Desain tampilan menarik 
 

- Adanya sejarah perusahaan 

- Kelengkapan deskripsi produk 
- Informasi seputar produk dan 

perusahaan 

 
4. Navigability 

(Pencarian) 
- Adanya Map lokasi offline 
- Adanya fungsi kotak pencarian 

 
5. Transactional 

Content (Transaksi) 
- Adanya pemesanan online 

(keranjang belanja) 

- Adanya nomor telepon dan alamat 
6. Communicational 

Content 

(Komunikasi) 

- Adanya kotak keluhan dan saran 
- Adanya hiburan berupa animasi 

atau musik 
- Tersedianya layanan email berupa 

informasi seputar produk untuk 

pelanggan tetap (Autoresponder) 

(Lee, 2010) 
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3.3.6. Penentuan Sumber Data 

Penentuan data diperoleh secara langsung dari 
sumbernya yaitu CV. Kajeye Food, dengan cara mengamati dan 
mencatat secara langsung melalui proses wawancara terhadap 
pemilik UKM maupun melalui informasi yang didapat melalui 
internet terkait CV. Kajeye Food maupun produk keripik buah 
dan sayur So Kressh. Informasi yang akan digunakan untuk 
kebutuhan peneliti dalam proses pelengkapan data mengenai 
informasi tentang CV. Kajeye Food. 

3.3.7. Metode Pengumpulan Data 1 

Metode pengumpulan data 1 yang dilakukan peniliti, 

antaralain: 

1. Kuesioner, yang akan dinilai oleh customer yang 
pernah mencicipi produk So Kressh. 

2. Obsevasi, langsung terhadap produk yang akan dijual 
dan digunakan oleh UKM. 

3. Studi dokumentasi, dilakukan dengan cara 
mempelajari catatan-catatan yang berhubungan 
dengan perusahaan. 

4. Wawancara, dilakukan dengan merekam pertanyaan 
serta jawaban yang dilakukan di CV. Kajeye Food 
seputar perusahaan dan produk. 

Responden diambil dari beberapa sampel yaitu gender, 
umur, dan pekerjaan. Responden akan menilai dari beberapa 
aspek yang akan ditentukan sebagai pokok penilaian dan 
nantinya akan digunakan sebagai masukan bagi CV. Kajeye 
Food menggunakan metode Customer Satisfaction Index (CSI) 
dan Important Performance Analysis (IPA). 
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3.3.8. Metode Pengumpulan Data 2  

Metode pengumpulan data 2 yang dilakukan oleh peneliti 
antaralain: 

1. Kuesioner, yang dinilai oleh tim pakar teknologi 
informasi website e-commerce. 

Kuesioner akan diisi oleh para pakar atau expert yang 
mempunyai konsentrasi dan keahlian dibidang teknologi website 
dan e-commerce dengan menggunakan proses analisis hirarki 
atau AHP (Analytical Hierarchy Process) untuk mendapatkan 
penilaian yang tepat.  

 
3.3.9 Penentuan Sampel Responden 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas 
objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 
yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 
ditarik kesimpulannya (Nasution, 2003). Menurut Lubis (2011), 
usia 17-50 tahun merupakan usia yang dianggap sudah mampu 
memberikan penilaian terhadap pernyataan yang dibuat peneliti. 
Sehingga pada penelitian ini menggunakan responden yang 
berusia antara 18-50 tahun sebagai responden yang akan 
mengisi kuesioner. 

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi objek 
penelitian (sampel sendiri secara harfiah berarti contoh). Alasan 
perlunya pengambilan sampel adalah karena adanya 
keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, lebih cepat dan lebih 
mudah, memberi informasi yang lebih banyak dan dalam, dan 
dapat ditangani lebih teliti (Nasution, 2003). Penetuan jumlah 
sampel dalam penelitian ini menggunakan linear time function. 
Pengambilan berdasarkan linear time function dapat dilakukan 
bila jumlah populasi sangat besar sehingga tidak dapat diketahui 
dengan pasti jumlah sampel yang terlibat didalamnya. 
Pengambilan sampel linear time function dapat dilakukan jika 
jumlah populasi besar sehingga tidak diketahui dengan pasti 
jumlah sampel yang terlibat (Umar, 2005). 
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Banyaknya sampel yang dihitung berdasarkan fungsi 
linier time dirumuskan sebagai berikut: 

n = (T – T0) / Ti 

Keterangan: 
n = Jumlah sampel yang terpilih 
T  = Waktu yang tersedia untuk penelitian (22 

hari x 24 jam/hari = 528 jam) 
T0 = Waktu pengambilan sampel (waktu tetap 

pengambilan sampel tidak bergantung 
pada besarnya sampel) (5 jam/hari x 30 
hari = 150 jam) 

Ti = Waktu yang dibutuhkan responden untuk 
mengisi kuesioner (0,25 jam/hari x 30 hari 
= 7,5 jam) 

n = (528 – 150) / 7,5 
           = 50,4 Sampel 
    = 50 Sampel 

 

3.3.10 Penyusunan Kuesioner 

Penyusunan kuesioner ditujukan untuk mendapatkan hasil 
yang memuaskan dari penilaian desain website So Kressh oleh 
konsumen yang kemudian diinterpretasikan kedalam 
pembahasan hasil penilaian desain website. Variabel yang 
digunakan pada penelitian ini dapat dilakukan dengan 
menggunakan 2 sub-variabel, yaitu tingkat kinerja dan tingkat 
kepentingan. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian berupa kuesioner tertutup (close question). Kuesioner 
yang telah memiliki pilihan jawaban tetap, sehingga responden 
akan memilih salah satu jawaban yang paling mendekati 
keadaan sebenarnya. Skala likert digunakan untuk membantu 
penskalaan kuesioner agar menghasilkan data secara valid. 
Skala likert memiliki interval dari negatif sampai positif yang 
diwakili angka 1-5, skala jawaban tertera pada Tabel 3.2. 
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Tabel 3.2 Skala Jawaban Kuesioner Customer 

Skor Kriteria kepentingan Kriteria kinerja 

1 Sangat tidak penting Sangat tidak baik 

2 Tidak penting Tidak baik 

3 Cukup penting Cukup baik 

4 Penting Baik 

5 Sangat penting Sangat baik 

 (Sumber : Simamora, 2004) 
 
Penyebaran kuesioner dalam penelitian ini akan 

dilakukan melalui 2 media yaitu media online dan offline untuk 
mempermudah penilaian website So Kressh yang telah 
mengudara di dunia maya dengan alamat www.sokressh.com 
dengan cara yaitu menyebarkan kuesioner pendahuluan 
sebanyak 30 kuesioner yang kemudian akan dilakukan uji 
validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS 17. Menurut 
Sugiyono (2008) jumlah anggota sempel yang layak dalam 
penelitian minimal 20 reponden yang digunakan untuk menguji 
valid dan reliabel kuesioner. Setelah melakukan penelitian 
pendahuluan, kuesioner akan disebarkan sebanyak hingga 
memenuhi 50 responden customer yang dibutuhkan dalam 
penelitian ini. 
 
3.3.11 Penentuan Responden 2 

Untuk jumlah responden dalam metode AHP tidak memiliki 
perumusan tertentu, namun hanya ada batas minimum yaitu dua 
orang responden (Saaty, 1993). Hal ini dikarenakan pada  
penerapan  metode  AHP  yang  diutamakan  adalah  kualitas  
data  dari responden,  dan  tidak  tergantung  pada  kuantitas 
jumlah respondennya (Saaty,  1993). 

http://www.sokressh.com/
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Jumlah responden expert yang terlibat adalah sebanyak 
tiga orang dan merupakan para pakar yang memiliki keahlian 
dibidang teknologi website dan e-commerce. Dasar pemilihan 
pakar sebagai responden adalah dikarenakan para pakar sangat 
mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh sebuah website agar 
mudah untuk diterima dan digunakan oleh calon konsumen 
maupun customer yang sedang berkunjung ke website tersebut. 
Dengan ilmu dan pengalaman yang tinggi dibidangnya, 
diharapkan para pakar akan dapat memberikan hasil yang 
akurat mengenai desain website www.sokressh.com.  
 

3.3.12 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Kuesioner yang baik adalah kuesioner yang telah teruji 
validitasnya dan reliabilitasnya. Kuesioner dapat dikatakan valid 
apabila pertanyaan-pertanyaannya yang disampaikan dapat 
mewakili penelitian yang akan dilakukan, sedangkan kuesinoer 
dapat dikatan reliabel apabila jawaban dari kuesioner tersebut 
stabil dari waktu ke waktu sehingga dapat diproses dan 
digunakan sebagai acuan penelitian yang akan dilakukan. Uji 
validitas akan dilakukan menggunakan SPSS 17 for windows. 

 
3.3.13 Pengumpulan Data 

Pada tahap ini, data hasil dari kuesioner yang telah diisi 
oleh para responden dikumpulkan untuk kemudian dianalisis. 
Data yang didapatkan dari hasil kuesioner berisi tanggapan 
responden terhadap penilaian desain website So Kressh. Hasil 
dari persepsi konsumen tersebut inilah yang akan menjadi data 
utama untuk diolah menggunakan metode IPA dan CSI. 
 
3.3.14 Metode Customer Satisfaction Index (CSI) 

Pengukuran terhadap CSI diperlukan karena hasil dari 
pengukuran dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan 
sasaran-sasaran di tahun mendatang. Tanpa adanya CSI, 
seorang top manager tidak dapat menentukan goal dalam 

http://www.sokressh.com/
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peningkatan kepuasan konsumen. Selain itu, suatu indeks 
diperlukan karena proses pengukuran kepuasan konsumen 
bersifat kontinyu (Sofian, 2006) 
 

 x 100 % 

 
Keterangan:  
 

   = Total nilai Weigthed Score 

 
           HS           = Skala Maksimum  
 

 

Tabel 3.3 Kriteria Tingkat Kepuasan Pelanggan 

Nilai CSI Kriteria CSI 

0,81-1,00 Sangat Puas 
0,66-0,80 Puas 
0,51-0,65 Cukup Puas 
0,35-0,50 Kurang Puas 
0,00-0,34 Tidak Puas 

Sumber : Irawan (2002) 

 

3.3.15 Metode Importance-Performance Analysis (IPA) 

Data kuesioner diolah dengan menggunakan metode IPA 
terlebih dahulu, langkah-langkah metode tersebut dapat dilihat 
pada Gambar 3.3. 
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Gambar 3.3. Diagram Alir Metode Importance-Performance 

Analysis (IPA) 
 

3.3.16 Analytical Hierarchy Process (AHP) 

Analytical Hierarchy Process (AHP) merupakan analisis 
yang digunakan dalam pengambilan keputusan dengan 
pendekatan sistem, dimana pengambil keputusan berusaha 
memahami suatu kondisi sistem dan membantu melakukan 
prediksi dalam mengambil keputusan. Model AHP didasarkan 
pada matriks pairwise comparison dimana elemen pada matriks 
tersebut merupakan judgement dari decision maker. Seorang 
decision maker akan memberikan penilaian ataupun 
memperkirakan kemungkinan dari suatu hal/peristiwa yang 
dihadapi. Matriks tersebut terdapat pada setiap level of hierarchy 
dari suatu struktur model AHP yang membagi habis suatu 
persoalan (Saaty, 1993). 

Terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam 
penggunaan AHP untuk pemecahan suatu masalah. Menurut 
(Kusrini. 2007), secara umum langkah-langkah penggunaan 

AHP sebagai berikut: 

Data 

Perhitungan Tki (tingkat kesesuaian) untuk setiap atribut  

Perhitungan Ns tingkat kepentingan dan Ns tingkat kinerja setiap atribut  

Perhitungan rata-rata seluruh atribut tingkat kepentingan (Nj) 

dan tingkat kepentingan (Ns) 

Diagram Importance-Performance Analysis (IPA) 
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a. Mendefinisikan masalah dan ditentukan solusi  yang 
diinginkan, lalu dilakukan penyusunan hierarki dari 
permasalahan yang dihadapi. (Lampiran 1) 

 
b. Menentukan prioritas elemen: 

Langkah pertama dibuat perbandingan pasangan 
(pairwise comparison), yaitu perbandingan elemen 
secara berpasangan sesuai kriteria yang diberikan. 
Contoh, terdapat n objek yang dinotasikan dengan (A1, 
A2, …, An) yang akan dinilai  berdasarkan pada nilai 
tingkat kepentingannya antara lain Ai dan Aj 
dipresentasikan dalam matriks pairwise comparison 
Nilai a11 adalah nilai perbandingan elemen A1 (baris) 
terhadap A1 (kolom) yang menyatakan hubungan :  
1) Seberapa jauh tingkat kepentingan A1 (baris) 

terhadap kriteria C dibandingkan dengan A1 (kolom) 
atau 

2) Seberapa jauh dominasi Ai (baris) terhadap Ai 
(kolom) atau 

3) Seberapa banyak sifat kriteria C terdapat pada A1 
(baris) dibandingkan dengan A1 (kolom).    

 
Tabel 3.4 Tabel Matriks Perbandingan Berpasangan 

 A1 A2 ... An 
A1 A11 A12 ... A1n 

A2 A21 A22 ... A2n 
... ... ... ... ... 

An An1 An2 ... Ann 
 Sumber: Kusrini (2007) 
 

Langkah kedua, matriks perbandingan 
berpasangan (pairwise comparison), diisi dengan 
bilangan yang kemudian direpresentasikan kepentingan 
relatif dari suatu elemen terhadap elemen yang lainnya. 
Pendekatan menggunakan skala Saaty mulai dari nilai 
bobot 1 sampai 9. Nilai bobot 1 menggambarkan “sama 
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penting”, ini berarti bahwa nilai atribut yang sama 
skalanya, nilai bobot 1, sedangkan nilai bobot 9 
menggambarkan kasus atribut yang “penting absolute” 
dibandingkan dengan lainnya. 

 
c. Pertimbangan-pertimbangan terhadap perbandingan 

berpasangan (pairwise comparison) disintesis untuk 
memperoleh keseluruhan prioritas. Hal-hal yang 
dilakukan dalam langkah ini adalah :   
1) Dilakukan penjumlahan nilai-nilai dari setiap kolom 

pada matriks. 
2) Dilakukan pembagian setiap nilai dari kolom dengan 

total kolom yang bersangkutan untuk diperoleh 
normalisasi matriks. 

3) Dilakukan penjumlahan nilai-nilai dari setiap baris dan 
kemudian dibagi dengan jumlah elemen untuk 
didapatkan nilai rata-rata.   

d. Mengukur konsistensi. Dalam pembuatan keputusan, 
penting untuk mengetahui seberapa baik konsistensi 
yang ada karena tidak diinginkan keputusan berdasarkan 
pertimbangan dengan konsistensi yang rendah. Hal-hal 
yang dilakukan dalam langkah ini adalah sebagai berikut:   
1) Lakukan perkalian setiap nilai pada kolom pertama 

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

2) Lakukan penjumlahan setiap baris. 
3) Hasil dari penjumlahan baris dibagi dengan elemen 

prioritas relatif yang bersangkutan. 
4) Lakukan penjumlahan hasil pada langkah 3 dengan 

banyaknya elemen yang ada, hasilnya disebut λ 
maks. 
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Tabel 3.5 Skala Saaty 

Tingkat 
Kepentingan 

DefInisi Keterangan 

1 
Equal importance  
(sama penting) 

Kedua elemen mempunyai 
pengaruh yang sama 

3 

Weak importance of 

one over another 
(sedikit lebih 
penting) 

Pengalaman dan penilaian 

sangat memihak satu elemen 
dibandingkan dengan 
pasangannya 

5 

Essential or strong  

importance  
(lebih penting) 

Satu elemen sangat disukai 

dan secara praktis 
dominasinya sangat nyata, 
dibandingkan dengan elemen 

pasangannya 

7 

Demonstrated  
importance  
(sangat penting) 

Satu elemen terbukti sangat 
disukai dan secara praktis 
dominasinya sangat, 

dibandingkan dengan elemen 
pasangannya 
 

9 

Extreme importance  

(mutlak lebih 
penting) 

Satu elemen mutlak lebih 

disukai dibandingkan dengan 
pasangannya,  
pada tingkat keyakinan 

tertinggi 

2,4,6,8 
Intermediate values 
between the two 
adjacent judgments 

Nilai diantara dua pilihan 
yang berdekatan 

Resiprokal 

Kebalikan Jika elemen i memiliki salah 

satu angka diatas ketika 
dibandingkan elemen j, maka 
j memiliki kebalikannya ketika 

dibanding elemen i 

Sumber : Kusrini (2007) 
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e. Lakukan perhitungan Consistency Index (CI) dengan 
rumus: 
 

 
 

Keterangan :  
n = ordo matriks 

 = nilai eigen terbesar dari matriks berordo n 

 
f. Lakukan perhitungan Rasio Konsistensi/Consistency 

Ratio (CR) dengan rumus:   
 

 
Keterangan :  
CR = Consistency Ratio   
CI = Consistency Index  
RC = Indeks Random Consistency 
 

Tabel 3.6 Nilai Random Indeks 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 

RI 0.00 0.00 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 

N 9 10 11 12 13 14 15 

RI 1.45 1.48 1.49 1.51 1.56 1.57 1.59 

 
g. Memeriksa konsistensi hierarki. Jika nilainya lebih dari 

10%, maka penilaian data judgement harus diperbaiki. 
Namun jika Rasio Konsistensi (CI/CR) kurang atau sama 
dengan 0,1, maka hasil perhitungan bisa dinyatakan 
benar. 
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3.3.17 Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan yang dilakukan adalah untuk menyimpulkan 
poin-poin apa saja yang didapatkan dari proses pembahasan 
penelitian ini. Kesimpulan yang didapatkan nantinya akan 
digunakan sebagai masukan dan saran bagi perusahaan untuk 
melanjutkan usahanya di beberapa waktu kedepan. Saran 
adalah masukan bagi perusahaan dan penelitian selajutnya. 
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