
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Populasi dan Sampel 

3.1.1 Populasi 

Populasi  dalam penelitian ini adalah konsumen yang pernah berhubungan atau 

datang ke acara yang diadakan oleh kelima Event Organizer. 

3.1.2 Sampel 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 7 orang yang pernah 

menghadiri acara Ulang Tahun Birthday Party yang menggunakan jasa Event 

Organizer Project Art, Hocus pocus, Majestic, Pixel Eventdesigner, Fairytale. 

 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Jenis Data  

Jenis data yang terdapat pada penelitian ini berdasarkan sumbernya 

menggunakan data primer. Data primer diperoleh langsung dari responden melalui 

kuesioner yang disebarkan dan diinput langsung menggunakan aplikasi yang telah 

dibangun. Data primer yang ada dalam penelitian ini merupakan data kuesioner dan 

wawancara. 

 

 

 

 

 



3.2.2 Teknik Pengumpulan Data  

Untuk memperoleh data yang akurat yang dapat dipercaya kebenarannya dan 

relevan masalah yang diteliti, maka pengumpulan data dilakukan dengan beberapa 

metode:  

1. Wawancara 

Merupakan proses untuk memperoleh keterangan untuk mencapai tujuan 

penelitian dengan cara melakukan tanya jawab responden atau pihak-pihak 

yang terkait dengan penelitian. 

2. Kuesioner  

Merupakan pengumpulan data dengan membagikan kuesioner isian untuk 

menanyakan hal – hal yang diperlukan dalam penelitian. Penelitian ini 

menggunakan skala semantic differential. Skala ini digunakan untuk 

pengukuran tingkat kepentingan. Semantic differential scale merupakan 

metode pengukuran sikap dengan menggunakan skala penilaian tujuh butir 

yang menyatakan secara verbal dua kutub (bipolar) penilaian yang ekstrem. 

Dua kutub ekstrem yang dinyatakan dalam metode ini antara lain dapat berupa 

pilihan mengenai : baik-buruk, kuat-lemah. 

3. Focus Group Discussion (FGD) 

Merupakan suatu cara pengumpulan data atau riset untuk memahami sikap 

dan perilaku khalayak, biasanya terdiri dari 7-12 orang. namun ada juga yang 

menyarankan jumlah FGD lebih kecil yaitu 4-7 orang yang secara bersamaan 

dikumpulkan, diwawancarai dengan dipandu oleh moderator (Iwan Awaludin 

Yusuf, 2011). Penulis memilih metode focus group discussion agar 



mendapatkan informasi berupa gagasan atau pendapat dari responden. 

Menurut Kriyantono (2010) ada beberapa tahapan dalam FGD (Focus Group 

Discussion) yang terdiri dari : 

a. Mendefinisikan masalah 

b. Menentukan sampel 

c. Menyiapkan sarana atau fasilitas diskusi seperti panduan wawancara, tape 

recorder, video tape recorder, kamera, alat tulis, meja kursi bahkan makan 

dan minum untuk responden. 

d. Melakukan diskusi  

e. Analisis dan interpretasi data 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 7 orang yang pernah 

datang di acara yang Event Organizer-nya ditangani oleh Project Art, Hocus pocus, 

Majestic, Pixel Eventdesigner, Fairytale yang dikelompokkan menjadi satu grup. 

3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Definisi operasional merupakan penjelasan dari variabel-variabel yang sudah 

diidentifikasi, maka diperlukan definisi operasional dari masing-masing variabel 

tersebut antara lain menentukan kriteria seperti halnya : 

1. Kualitas Layanan 

Kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan 

pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan 

pelanggan (Wyckof dalam Tjiptono, 2011:331). Kualitas layanan dalam 

penelitian ini diukur dengan beberapa indikator yang sesuai dengan teori 

Tjiptono (2008:273), antara lain : 



a. Kehandalan (Reliability) 

b. Daya tanggap (Responsiveness) 

c. Jaminan (Assurance) 

d. Empati (Empathy) 

e. Bukti fisik (Tangibles) 

2. Reputasi  

Reputasi adalah menentukan dengan cermat istilah, label atau merek, citra dan 

identitas (Burke et al, 2011:46). Reputasi dalam penelitian ini adalah keahlian 

perusahaan dalam melakukan layanan dan daya tarik perusahaan. Indikator 

yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada Kotler dan Keller (2009) 

yang terdiri dari : 

a. Keahlian perusahaan, merupakan sejauh mana perusahaan terlihat mampu 

membuat dan menjual produk atau melakukan layanan. 

b. Kepercayaan perusahaan, merupakan sejauh mana perusahaan tampak 

termotivasi untuk mejadi jujur, bergantung dan peka terhadap kebutuhan 

pelanggan. 

c. Daya tarik perusahaan, merupakan sejauh mana perusahaan terlihat disukai, 

menarik, bergengsi, dinamik, dan lain-lain. 

3. Harga  

Harga merupakan jumlah uang (satuan moneter) dan aspek lain (non moneter) 

yang mengandung utilitas/kegunaan tertentu yang diperlukan untuk 

mendapatkan suatu jasa (Tjiptono, 2011:231). Harga dalam penelitian ini 

diukur melalui beberapa indikator, yaitu (Bachtiar, 2011:5) : 



a. Harga lebih murah dari pesaing 

b. Cara pembayaran mudah 

c. Harga sesuai dengan kualitas jasa yang diberikan 

4. Kepercayaan 

Kepercayaan adalah landasan ekonomi suatu perusahaan yang dapat diandalkan 

untuk memenuhi kewajibannya, tanpa adanya kepercayaan sangat mustahil 

dapat berinteraksi dengan para interaksi bisnis seperti pelanggan, pemasok, 

kolega dan sebagainya (Basini, 2013). Pada penelitian kepercayaan diukur 

melalui beberapa indikator yang terdiri dari (Robbins, 2009) : 

a. Integritas 

Integritas meliputi kejujuran dan keadaan yang sesungguhnya.  

b. Kompetensi 

Kompetensi merupakan teknik dan kemampuan dalam berinteraksi 

membangun kepercayaan.  

c. Konsistensi 

Konsistensi berhubungan dengan sesuatu yang dapat dipercaya, tingkat 

predikasi terhadap seseorang, dan penilaian menangani situasi. 

d. Loyalitas 

Kemampuan untuk melindungi dan menyelamatkan seseorang dari orang 

lain. 

e. Keterbukaan 

Dimensi terakhir kepercayaan mengharuskan adanya keterbukaan diantara 

satu dengan yang lainnya.  



 

3.4 Validitas dan Reliabilitas 

 Untuk uji validitas yaitu memakai trianggulasi sumber yaitu dengan 

menggunakan 7 orang narasumber yang dipakai untuk wawancara FGD dan 

trianggulasi metode yaitu dengan menggunakan metode wawancara dan observasi. 

Untuk uji reliabilitas yaitu memakai trianggulasi teknik yaitu dengan menggunakan 

teknik AHP yang dikoreksi dengan program expert choice yang mempunyai nilai 

konsistensi harus < dari 0.1.  

 

3.5 Metode Analisis Data 

Dari sekumpulan data yang telah dikumpulkan, baik melalui dokumentasi 

maupun wawancara, akan dilakukan analisis sesuai dengan tahapan sebagai berikut: 

Mengolah input dari hasil wawancara dan pengisian kuesioner yang di dapat 

menggunakan AHP, dengan asumsi bahwa kondisi independensi merupakan bagian 

fungsional dari bagian – bagian atas hirarki dengan program expert choice.   

Penyusunan hierarki dilakukan dengan cara mengidentifikasi pengetahuan atau 

informasi yang sedang diamati. Penyusunan tersebut dimulai dari permasalahan yang 

kompleks yang diuraikan menjadi elemen pokoknya, elemen pokok ini diuraikan lagi 

ke dalam bagian-bagiannya lagi, dan seterusnya secara hierarkis. Jumlah bagian ini 

berkisar antara lima sampai sembilan.  

 Keputusan AHP dapat dikonstruksikan sebagai diagram bertingkat (hierarki). 

AHP dimilai dengan goal lalu kriteria dan akhirnya alternatif. (Marimin, 2010). 

Proses Hierarki  melalui tahapan : 



1) Goal  :  Menentukan urutan prioritas pemilihan Event Organizer yg dipilih 

oleh konsumen 

2) Kriteria  Pemilihan Event Organizer 

Hal-hal yang menjadi pertimbangan kepuasan vendor dalam 

bekerjasama dengan Event Organizer seperti  tersebut dibawah ini : 

a. Kualitas layanan Event Organizer 

b. Reputasi Event Organizer 

c. Harga Event Organizer 

d. Kepercayaan Konsumen 

3) Langkah – langkah dalam metode AHP 

a. Identifikasi permasalahan / tujuan / alternatif 

b. Mengeliminasi alternatif 

c. Membuat stuktur model keputusan 

d. Mengevaluasi faktor dengan pairwise comparison 

e. Melakukan perhitungan 

f. Uji konsistensi indeks (CI) 

 CI = ( α maximum – n ) / (n – 1) 

Consistency Ratio (CR) 

CR = CI / RI 

   e. Dokumentasi keputusan untuk sistem kontrol 

 




