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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Obyek Penelitian 

Penelitian lapangan (field research) adalah penelitian yang langsung 

dilakukan di lapangan atau kepada responden. (Fowler, F.J, 2004 dalam 

Sangadji, Mamang dan Sopiah, 2010 : 28). 

Penelitian akan dilakukan di rumah produksi sekaligus tempat tinggal 

pemilik Rachel Bakery and Cookies yang berada di Jalan Taman Suryo 

Kusumo 1 no 1, Semarang. 

3.2 Popolasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah yang terdiri dari subyek atau obyek dengan 

kualitas dan karakter tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulan. (Sangadji, Mamang dan Sopiah, 2010 : 

185) 

Dalam penelitian ini, populasinya adalah pemilik, 7 karyawan dan 

konsumen. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Apa yang dipelajari dari sampel, kesimpulannya akan diberlakukan 

untuk populasi. (Sangadji, Mamang dan Sopiah, 2010 : 186) 
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Responden dalam  penelitian ini yaitu : 

1. Ibu Etty Wijaya sebagai  pemilik  

2. Bapak David Haryanto sebagai kepala pemasaran 

3. Ibu Novi sebagai kepala produksi  

4. Konsumen sebanyak 10 orang 

3.3 Teknik Sampling 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode purposive 

sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan 

tertentu (Sugiyono, 2012). Dalam penelitian ini dipilih responden (pemilik, 

kepala pemasaran dan kepala produksi) karena mereka yang paling 

memahami internal dan eksternal dari Rachel Bakery and Cookies. 

Sedangkan responden lain (10 konsumen) adalah konsumen yang melakukan 

pembelian sebanyak 2 kali dalam 2 bulan terakhir.  

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang akan dipakai pada penelitian ini adalah 

jenis dan sumber data primer. 

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Kelebihan data 

primer adalah peneliti dapat mengumpulkan data sesuai dengan yang 

diinginkan karena data yang tidak relevan dapat diminimalisisr. Data yang 

diperoleh juga lebih akurat, namun membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya 

yang lebih besar dibandingkan menggunakan data sekunder.  (Sangadji, 

Mamang dan Sopiah, 2010 : 44). Data primer dalam penelitian ini adalah 

berupa data hasil jawaban kuesioner yang dibagikan kepada responden.  
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3.5  Metode Pengumpulan Data 

3.5.1 Wawancara 

Menurut Tarigan dan Suparmoko (1995 : 28) Wawancara adalah salah 

satu metode untuk memperoleh data dengan menanyakan secara langsung 

terhadap responden dengan menggunakan kuisioner yang telah dirancang 

serta dipersiapkan oleh ahli statistik. Petugas akan langsung menghubungi 

narasumber untuk untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang terdapat 

dalam kuisioner dan langsung mencacat jawabannya dalam ruangan (space) 

yang tersedia.  

Wawancara terstruktur merupakan teknik wawancara dimana 

pertanyaan sudah lebih dahulu dipersiapkan untuk tujuan penelitian. 

Pertanyaan dibuat sedemikian rupa, sehingga responden dibatasi dalam 

memberi jawab kepada bebebrapa alternatif saja ataupun kepada satu jawaban 

saja. (Nazir, 2013 : 207). Dalam proses pengumpulan data dengan metode 

wawancara ini, responden merupakan pemilik, kepala pemasaran dan kepala 

operasional.  

3.5.2 Kuesioner  

Metode angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis 

yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti 

laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui (Suharsimi Arikunto, 

2006 : 151). Kuesioner akan diisi oleh pemilik, yaitu Ibu Etty Wijaya, kepala 

pemasaran, kepala produksi dan konsumen Rachel Bakery and Cookies.  
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3.6  Metode/ Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan metode 

deskriptif sehingga membentuk penelitian yang bersifat kualitatif dan 

kuantitatif.  Metode kuantitatif untuk perhitungan bobot dan skor, sedangkan 

kualitatif untuk membuat analisis SWOT dan QSPM. 

Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha 

menggambarkan dan menginterpretasikan objek apa adanya (J.W. Creswell, 

2004 dalam Sangadji, Etta Mamangdan dan Sopiah, 2010 : 24). Penelitian ini 

sering disebut penelitian non-eksperimen karena peneliti tidak melakukan 

kontrol dan tidak memanipulasi variable penelitian.  

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya dinyatakan dalam 

bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik. (Carmines 

dan Zeller dalam Sangadji, Mamang dan Sopiah, 2010 : 26) 

Untuk mengetahui kekuatan (strength) dari Rachel Bakery and 

Cookies akan digali infromasi dengan meminta penilaian dari konsumen 

sejumlah 10 orang dengan membagikan kuesioner. 

Untuk mengetahui kelemahan (weakness) dari Rachel Bakery and 

Cookies akan digali infromasi dengan meminta penilaian dari pemilik, kepala 

pemasaran dan kepala produksi. 

Untuk mengetahui peluang (opportunity) dan ancaman (threat) dari 

Rachel Bakery and Cookies, peneliti menyiapkan kuesioner yang akan diisi 

oleh pemilik, kepala pemasaran dan kepala produksi. 
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Matriks IFE dan EFE akan diisi oleh pemilik, kepala pemasaran dan 

kepala operasional. Langkah-langkah untuk melakukan analisis data : 

1. Menentukan fakor Eksternal (peluang dan ancaman) dan dimasukkan dalam 

matriks EFE.  

Faktor-Faktor 

Eksternal Utama 

Bobot Peringkat Bobot  x 

Peringkat 

PELUANG : 

1. 

2. 

3. 

   

ANCAMAN : 

1. 

2. 

3. 

   

TOTAL: 1,00   

 

2. Menentukan fakor Internal (kekuatan dan kelemahan) dan dimasukkan dalam 

matriks IFE.  

Faktor-Faktor 

Eksternal Utama 

Bobot Peringkat Bobot  x 

Peringkat 

PELUANG : 

1. 

2. 

3. 

   

ANCAMAN : 

1. 

2. 

3. 

   

TOTAL: 1,00   
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3. Memasukan faktor internal dan eksternal dengan melibatkan penilaian 

pemilik, kepala pemasaran dan kepala operasional. 

4. Membuat matriks IE dengan memasukkan hasil matriks IFE dan EFE untuk 

mengetahui posisi perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Membuat matriks SWOT  

Langkah-langkah yang harus dilakukan : 

a. Mencatat peluang dan ancaman eksternal perusahaan 

b. Mencatat kekuatan dan kelemahan internal perusahaan 

c. Menentukan strategi dengan mencocokan kekuatan dan peluang (startegi SO) 

d. Menentukan strategi dengan mencocokan kelemahan dan peluang (startegi 

WO) 

e. Menentukan strategi dengan mencocokan kekuatan dan acaman (startegi ST) 

 

I II III 

IV V VI 

VII VIII IX 

4,0 

3,0 

2,0 

1,0 2,0 3,0 

Total nilai IFE yang diberi bobot 

Kuat 

3,0 – 4,0 

 

Rata-rata 

2,0 – 2,99 

 

Lemah 

1,0 – 1,99 

 

Tinggi 

3,0 – 4,0 

 

Sedang 

2,0 – 2,99 

 
Lemah 

1,0 – 1,99 

 

1,0 

Total nilai EFE 

yang diberi bobot 

Tumbuh dan Membangun 

Pertahankan dan Pelihara 

Panen atau Divestasi 
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f. Menentukan strategi dengan mencocokan kelemahan dan ancaman (startegi 

WT) 

 S (Strengh) : 

1. 

2. 

3. 

4. 

W (Weakness) : 

1.  

2. 

3. 

4. 

O (Opportunity) : 

1.  

2. 

3. 

4. 

SO Strategies : 

1.  

2. 

3. 

 

WO Strategies : 

1. 

2. 

3. 

 

T (Threats) : 

1.  

2. 

3. 

4. 

ST Strategies : 

1. 

2. 

3. 

WT Strategies : 

1.  

2. 

3. 

 

 

6.    Membuat matriks QSPM 

      Langkah-langkah yang harus dilakukan : 

a. Buat daftar berbagai peluang/ ancaman eksternal dan kekuatan/  kelemahan 

internal utama di kolom kiri QSPM 

b. Berilah bobot pada setiap faktor eksternal dan internal utama tersebut 

c. Cermatilah matriks-matriks tahap 2 (pencocokan), dan mengidentifikasi 

berbagai startegi alternatif yang baru dipertimbangkan untuk diterapkan oleh 

organisasi 

d. Tentukan skor daya tarik (AS) 

e. Hitunglah skor daya tarik total (TAS) 

f. Hitunglah jumlah keseluruhan daya tarik total 
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Alternatif Strategi 

 Strategi 1 Strategi 2 

Faktor-Faktor 

Utama 

Bobot  AS TAS AS TAS 

Peluang 

 

 

 

     

Ancaman       

Kekuatan 

 

 

 

     

Kelemahan      

Total      
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Adapun untuk mengetahui tanggapan konsumen, dalam penelitian ini didapat 

dari kuesioner dengan menggunakan Skala Likert. Oleh karena itu jawaban 

kualitatif yang didapat dari kuesioner perlu dikuantitatifkan terlebih dahulu 

dengan menggunakan skala Likert sebagai berikut (Arikunto 1998 : 142) : 

Untuk jawaban  Sangat Setuju   : 5 

 Setuju   : 4 

  Netral   : 3 

  Tidak Setuju  : 2 

  Sangat Tidak Setuju : 1 

Perhitungan rentang skala untuk menentukan kategori dari tiap indikator adalah 

sebagai berikut (Umar, 2001: 170) :  

1. Perhitungan skor menurut kategori adalah dengan cara mengalikan indikator 

dengan jumlah responden yang memilih. 

2. Menentukan rentang skor terendah dan skor tertinggi dengan cara mengalikan 

jumlah responden (n) dengan bobot paling rendah dan paling tinggi. 

Nilai terendah = 10 x 1 = 10 

Nilai tertinggi = 10 x 5 = 50 

3. Skala penilaian tiap kategori 

Menentukan rentang skor terendah dan skor tertinggi dengan cara mengalikan 

jumlah responden ( n ) dengan bobot paling tinggi dikurangi dengan bobot 

paling rendah, kemudian dibagi dengan jumlah kategori jawaban item.  

Rumusnya : 

RS  =  n ( nilai terbesar – nilai terkecil ) 

    m 
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Dimana : 

RS  = rentang skala 

n  = jumlah responden 

m  = jumlah kategori 

Maka skala penialian tiap kategorinya : 

RS = 10 ( 5 – 1 ) 

  5 

 = 40 

      2 

 = 20 

Dengan demikian jarak antar jenjang untuk masing – masing kategori adalah 20 

sehingga kategorinya adalah sebagai berikut : 

 

10 - 29 = tidak setuju 

30 - 50 = setuju  

 

  




