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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Di dalam penelitian ini, penelitian yang digunakan adalah dengan

menggunakan penelitian kualitatif selain itu untuk melakukan analisis dalam

penelitian ini sendiri menggunakan metode dengan pendekatan analisis

deskriptif. Menurut Sugiyono (2009: 147) penelitian kualitatif dengan

pendekatan analisis deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara

melakukan analisis terhadap data - data yang telah terkumpul untuk

mendeskripsikan atau menggambarkan dan tanpa bermaksud membuat

kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi atas hasil analisis

data tersebut. Oleh karena itu di dalam penelitian kualitatif deskriptif ini hal

terpenting yang harus diperhatikan adalah memperoleh dan mengumpulkan

data - data yang berkaitan dengan penelitian agar data tersebut dapat

membantu selama proses penelitian dilakukan.

3.2 Objek dan Lokasi Penelitian

Objek di dalam penelitian ini sendiri adalah Loenpia Mataram 481 yang

berada di JL. Mataram No 481 Kota Semarang, alasan Loenpia Mataram 481

menjadi objek penelitian karena Loenpia Mataram 481 merupakan salah satu

produsen loenpia yang ada di Kota Semarang yang sampai saat ini mampu

bersaingan dengan produsen - produsen loenpia lainnya yang berada di Kota

Semarang.
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3.3 Populasi dan Sampel

Istilah populasi dalam penelitian ini sendiri tidak digunakan karena jenis

dalam penelitian ini sendiri adalah penelitian kualitatif, maka istilah populasi

di dalam penelitian ini diganti dengan istilah situasi sosial (Sugiyono 2009).

Fokus utama situasi sosial yang diteliti dalam penelitian ini sendiri adalah

persaingan yang terjadi antar pelaku usaha loenpia yang berada di Kota

Semarang. Lupiyoadi dan Ikhsan (2015) menjelaskan bahwa sampel

merupakan bagian dari populasi yang harus diteliti atau diobservasi dan

dianggap dapat menggambarkan mengenai keadaan atau ciri populasi. Teknik

yang dilakukan untuk pengambilan sampel di dalam penelitian ini dilakukan

dengan cara nonprobability sampling dan menggunakan teknik purposive

sampling, menurut Lupiyoadi dan Ikhsan (2015: 76) teknik purposive

sampling merupakan penarikan sampel yang didasarkan pada tujuan

penelitian dan keputusan penarikan sampel bergantung pada kriteria - kriteria

pengumpulan data.

Penentuan pemilihan pemilik dan 2 karyawan sebagai sampel di dalam

peneletian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan strategi bersaing apa

yang telah diterapkan oleh Loenpia Mataram 481 saat ini, selain itu pesaing

dari Loenpia Mataram 481 yaitu pemilik Loenpia Mbak Lien dan Gang

Lombok dijadikan sebagai sampel untuk mengetahui faktor - faktor

persaingan apa saja yang terdapat pada industri loenpia di Kota Semarang . Di

dalam menentukan sampel kepada 10 konsumen Loenpia Mataram 481

terdapat kriteria yang akan digunakan, berikut adalah kriterianya :
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1. Konsumen yang pernah membeli produk dari Loenpia Mataram 481

minimal 6 kali.

2. Konsumen yang pernah membeli produk loenpia selain Loenpia Mataram

481 yaitu Loenpia Mbak Lien dan Gang Lombok.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Di dalam penelitian ini sendiri jenis data yang digunakan selama proses

penelitian berlangsung adalah data primer. Data primer adalah pengumpulan

data yang dilakukan oleh peneliti untuk mengolah data tersebut agar dapat

membantu peneliti dalam proses penyelesaian penelitian (Sugiyono 2009).

Sedangkan sumber data yang digunakan untuk penelitian ini adalah dengan

melakukan wawancara kepada pemilik dari Loenpia Mataram 481 dan 10

konsumen Loenpia Mataram 481 yang telah memenuhi kriteria yang

ditetapkan. Berikut ini adalah tabel jawaban wawancara kepada responden.

Tabel 3.1

Jawaban Wawancara Kepada Responden

No Nama Responden Faktor - Faktor Persaingan Hasil Kesimpulan

1. Harga

- Harga Loenpia Mataram
481

- Harga dari produk Loenpia
lain

- Skala penilaian
perbandingan dari segi harga
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2. Kemasan

- Desain kemasan Loenpia
Mataram 481

- Apakah kemasannya dapat
membedakan dengan produk
loenpia lain

- Skala penilaian
perbandingan dari segi
kemasan

3. Rasa

- Kualitas rasa Loenpia
Mataram 481

- Apakah perlu menambah
rasa baru

- Rasa apakah yang sesuai

- Skala penilaian
perbandingan dari segi rasa

4. Pelayanan

- Bagaimana pelayanannya

- Pelayanan apa yg perlu
ditingkatkan

- Skala penilaian
perbandingan dari segi
pelayanan

5. Lokasi Penjualan

- Apakah lokasi mudah
ditemukan

- Skala penilaian
perbandingan dari segi lokasi
penjualan



40

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menjadi hal yang

penting bagi peneliti karena dengan menggunakan teknik pengumpulan data

yang tepat maka hal ini dapat membantu peneliti dalam melakukan proses

penyusunan penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan di dalam

penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah

dengan melakukan wawancara kepada pesaing Loenpia Mataram 481, 2

karyawan Loenpia Mataram 481 dan pemilik Loenpia Mataram 481 beserta

10 konsumen dari Lumpia Mataram 481. Di dalam melakukan wawancara

peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur kepada 2 karyawan,

pemilik dan konsumen dari Loenpia Mataram 481 dengan membuat daftar

pertanyaan yang berkaitan dengan fokus penelitian ini. Selain itu di dalam

penelitian ini untuk merumuskan strategi samudra biru hal yang perlu

dilakukan pada tahap awal adalah mengetahui faktor - faktor apa saja yang

dijadikan ajang persaingan di dalam industri lumpia untuk membuat kanvas

strategi. Oleh karena itu untuk menentukan faktor - faktor apa saja yang

dijadikan ajang persaingan peneliti melakukan wawancara dengan 2 pesaing

Loenpia Mataram 481, pemilik Loenpia 481 dan 10 konsumen dari Loenpia

Mataram 481 dengan membuat daftar pertanyaan wawancara mengenai faktor
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apa saja yang membuat konsumen untuk memutuskan membeli produk

loenpia.

Selain itu di dalam tahap awal dalam membuat perumusan strategi biru

hal yang harus dilakukan adalah dengan membuat kanvas strategi. Di dalam

pembuatan kanvas strategi ini terdapat skala yang digunakan oleh peneliti

untuk menggambarkan posisi perusahaan di dalam persaingan berdasarkan

penilaian dari konsumen. Skala yang digunakan di dalam penelitian ini adalah

dengan menggunakan skala perbedaan semantik, dengan menggunakan skala

ini maka dapat diketahui bagaimana sikap penilaian responden terhadap

faktor persaingan yang ada di dalam usaha loenpia di Semarang. Dalam

penelitian ini besarnya ukuran skala yang digunakan adalah skala 1 - 5,

semakin besar penilaian yang diberikan oleh responden maka nilai yang di

dapatkan sangat positif tetapi apabila responden memberikan nilai yang

semakin kecil maka nilai yang di dapatkan adalah sangat negatif. Berikut ini

adalah tabel skala yang digunakan oleh peneliti untuk menggambarkan posisi

perusahaan di dalam persaingan berdasarkan penilaian dari konsumen

Loenpia Mataram 481.
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Tabel 3.2 Kategori Pendapat Responden Konsumen

Faktor
Persaingan
Loenpia

Skala 5 Skala 4 Skala 3 Skala 2 Skala 1

Harga Sangat
Murah

Murah Netral Mahal Sangat
Mahal

Kemasan Sangat
Bagus

Biasa Netral Jelek Sangat Jelek

Rasa Sangat Enak Enak Netral Tidak Enak Sangat
Tidak Enak

Pelayanan Sangat
Memuaskan

Memuaskan Netral Tidak
Memuaskan

Sangat
Tidak

Memuaskan

Lokasi
Penjualan

Sangat
Strategis

Strategis Netral Tidak
Strategis

Sangat
Tidak

Strategis

3.6 Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan untuk mengetahui strategi bersaing apa

yang sudah diterapkan oleh Loenpia Mataram 481 saat ini dilakukan dengan

cara melakukan analisis data dengan mengkaitkan teori yang dikemukakan

oleh david (2009) mengenai kondisi pasar yang mendukung dalam

menerapkan strategi kepemimpinan biaya (Cost Leadership). Berikut adalah

kondisi pasar yang harus diperhatikan

a. Mendeskripsikan kondisi di pasar apakah harga jual yang ditawarkan oleh

beberapa perusahaan atau pelaku usaha ketat untuk mengetahui strategi

bersaing saat ini pada usaha Loenpia Mataram 481.
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b. Mendeskripsikan kondisi di pasar apakah jenis produk yang dijual oleh

pesaing sama dan pasokan dari produk tersebut tersedia dari penjual untuk

mengetahui strategi bersaing saat ini pada usaha Loenpia Mataram 481.

c. Mendeskripsikan kondisi di pasar apakah terdapat beberapa cara yang

memungkinkan dalam mencapai diferensiasi produk yang memiliki nilai bagi

pembeli, untuk mengetahui strategi bersaing saat ini pada usaha Loenpia

Mataram 481.

d. Mendeskripsikan kondisi di pasar apakah sebagian besar konsumen

menggunakan produk tersebut dengan cara yang sama untuk mengetahui

strategi bersaing saat ini pada usaha Loenpia Mataram 481.

e. Mendeskripsikan kondisi di pasar apakah hanya ada sedikit biaya yang

dikeluarkan oleh konsumen untuk beralih ke produk lainnya untuk

mengetahui strategi bersaing saat ini pada usaha Loenpia Mataram 481.

f. Mendeskripsikan kondisi di pasar apakah permintaan penurunan harga

yang cukup besar dari konsumen untuk mengetahui strategi bersaing saat ini

pada usaha Loenpia Mataram 481.

g. Mendeskripsikan kondisi di pasar apakah terdapat pelaku usaha baru yang

menawarkan harga lebih murah untuk perkenalan produk ke konsumen untuk

mengetahui strategi bersaing saat ini pada usaha Loenpia Mataram 481.

Dengan mengetahui hasil analisis dari mendeskripsikan 7 kondisi pasar yang

mendukung untuk melakukan strategi kepemimpinan biaya atau cost

leadership bagi Loenpia Mataram 481 maka akan diketahui apakah strategi
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bersaing kepemimpinan biaya yang diterapkan oleh pemilik Loenpia Mataram

481 tepat untuk diterapkan selama ini.

Sedangkan didalam penelitian ini metode analisis data yang dilakukan

untuk merumuskan strategi samudra biru bagi Loenpia Mataram 481

dilakukan dengan menggunakan tiga tahap. Tahap pertama yang dilakukan

untuk menganalisis data di dalam penelitian ini adalah dengan membuat dan

menggambarkan kanvas strategi mengenai bagaimana kondisi persaingan

yang terjadi antar produsen loenpia di Kota Semarang berdasarkan faktor -

faktor yang dijadikan ajang persaingan. Selain itu tahap kedua yang dilakukan

adalah dengan melakukan analisis kerangka enam jalan untuk menciptakan

pelungan awal bagi proses penciptaan strategi samudra biru. Dan tahap

terakhir yang perlu dilakukan adalah dengan membuat kerangka kerja empat

langkah untuk mengetahui mengenai faktor - faktor apa saja yang dapat

berguna dan memberikan manfaat bagi proses merumuskan strategi samudra

biru untuk Loenpia Mataram 481.

Tabel 3.3 Metode Analisis Tahap Pertama

Langkah-Langkah Analisis Cara Membuat Hasil Analisis

Membuat Kanvas Strategi

(Kerangka aksi untuk
menggambarkan kondisi
persaingan di dalam
industri). Kanvas strategi
ini dibuat untuk
menggambarkan posisi
Loenpia Mataram 481 di
dalam persaingan dengan

a.Melihat faktor-faktor apa saja
yang selama ini dijadikan ajang
persaingan di dalam industri.
b.Menggambarkan sumbu
horizontal yang mewakili faktor -
faktor di dalam ajang persaingan.
c.Menganalisis tingkat
penawaran yang didapatkan oleh
konsumen.
d.Menggambarkan kurva nilai

Menggambarkan
grafik mengenai
tingkat persaingan
yang terjadi di dalam
industri lumpia
berdasarkan faktor -
faktor yang dijadikan
ajang persaingan.
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Tabel 3.4 Metode Analisis Tahap Kedua

Langkah-Langkah Analisis Cara Membuat Hasil Analisis

Melihat peluang dengan
kerangka enam jalan (tahap
ini dapat membantu pemilik
usaha Loenpia Mataram 481
menjauh dari ajang
persaingan dan menciptakan
ruang samudra biru)

Melakukan rekontruksi
batasan - batasan pasar di
dalam industri lumpia
dengan kerangka enam
jalan.

Hasil analisis ini adalah
mengetahui peluang -
pelungan apa saja yang
dapat membantu pemilik
usaha Loenpia Mataram 481
untuk menciptakan ruang
strategi samudra biru.

1. Mencermati Industri
Alternatif

(memperhatikan industri
lain yang menawarkan
produk atau jasa alternatif
bagi konsumennya
khususnya industri loenpia)

Mencermati tren terbaru apa
yang ditawarkan industri
lain berkaitan dengan
penawaran produk berbeda
tetapi memiliki fungsi yang
sama, dengan mencermati
hal ini pemilik usaha
Loenpia Mataram 481 dapat
meniru tren yang sedang
terjadi.

Hasil analisis ini adalah
pemilik usaha Loenpia
Mataram 481 dapat
menciptakan peluang baru
untuk menawarkan produk
atau jasa yang belum pernah
ditawarkan oleh pesaingnya
dengan mencermati industri
alternatif.

2. Mencermati kelompok-
kelompok strategis
dalam industri

(mencermati kelompok -
kelompok strategis dalam
industri Loenpia khususnya
bagi pesaing)

Melihat kelebihan apa yang
ditawarkan oleh pesaing di
dalam industri loenpia serta
kelemahan apa yang
terdapat pada pesaing di
dalam industri loenpia Kota
Semarang.

Hasil analisis ini adalah
pemilik usaha Loenpia
Mataram 481 dapat
menciptakan peluang baru
demgan melihat kelebihan
dan kekurangan pesaing.

3. Mencermati rantai
pembeli

(mencermati rantai pembeli
di dalam usaha Loenpia
Mataram 481 apakah
bersifat b2b business to

Mencermati rantai pembeli
yang terdapat di dalam
aktivitas usahanya sehingga
pemilik usaha Loenpia
Mataram 481 dapat
menciptakan peluang baru.

Hasil analisis ini adalah
pemilik usaha Loenpia
Mataram 481 dapat
menciptakan peluang baru
untuk mempengaruhi
konsumen dalam keputusan

pesaingnya. dari faktor - faktor yang dijadikan
ajang persaingan.
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business atau b2c business
to customer

pembelian produk atau jasa.

4. Mencermati penawaran
produk dan jasa
pelengkap

(mencermati penawaran
produk dan jasa
pelengkap apa saja
yang belum ditawarkan
selama ini oleh pesaing
di dalam industri
loenpia)

Memperhatikan kira - kira
penawaran produk dan jasa
pelengkap apa saja yang
sudah dilakukan oleh
pemilik usaha Loenpia
Mataram 481 selama ini
untuk kemudian melihat
penawaran produk dan jasa
pelengkap apa yang belum
ditawarkan.

Hasil analisis ini adalah
pemilik usaha Loenpia
Maaram 481 dapat
menciptakan peluang baru
untuk menawarkan produk
atau jasa yang belum di
tawarkan di dalam industri.

5. Mencermati daya tarik
emosional dan
fungsional bagi
pembeli

(mencermati daya tarik
emosional dan
fungsional seperti
apakah yang dapat
menarik bagi
konsumen)

Memperhatikan kira - kira
hal apa saja yang belum
pernah di tawarkan oleh
pesaing dari Loenpia
Mataram 481 untuk
menciptakan daya tarik
emosional dan fungsional
bagi konsumennya.

Hasil analisis ini adalah
pemilik usaha Loenpia
Mataram 481 dapat
menciptakan peluang baru
dengan memberikan daya
tarik emosional dan
fungsional produk atau jasa
bagi konsumen.

6. Mencermati Waktu

(mencermati kira - kira
waktu saat ini dan kedepan
tren apa yang dapat
dimanfaatkan)

Melihat tren yang terjadi
saat ini dan kedepannya
yang dapat dimanfaat
pemilik usaha Loenpia
Mataram 481 dengan
memperhatikan kondisi
pasar saat ini.

Hasil analisis ini adalah
pemilik usaha Loenpia
Mataram 481 dapat
menciptakan peluang baru
dengan memberikan nilai
baru saat ini atau
kedepannya dengan
mencermati waktu.
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Tabel 3.5 Metode Analisis Tahap Ketiga

Langkah-Langkah Analisis Cara Membuat Hasil Analisis

Membuat kerangka kerja
empat langkah (tahapan
yang dilakukan untuk dapat
merekonstruksi elemen -
elemen nilai pembeli)

Melakukan analisis dengan
kerangka kerja empat
langkah yaitu hapuskan,
kurangi, tingkatkan, dan
ciptakan.

Mengetahui faktor apa saja
yang berguna dan
bermanfaat untuk menjadi
dasar sebagai perumusan
strategi samudra biru (Blue
Ocean Strategi) bagi usaha
Loenpia Mataram 481.

1) Hapuskan (menghapus
faktor - faktor apa saja
yang selama ini
dianggap dapat
mengurangi nilai). Di
dalam persaingan
industri loenpia tidak
perlu ada faktor - faktor
yang dihapuskan
karena faktor
persaingan yang ada
berperan penting dalam
proses keputusan
konsumen membeli
produk loenpia.

Mengetahui terlebih dahulu
faktor - faktor apa saja yang
berperan penting di dalam
ajang persaingan khususnya
di dalam persaingan industri
loenpia.

Hasil dari analisis ini adalah
mengetahui faktor - faktor
apa saja yg selama ini tidak
memiliki nilai dan
mengurangi nilai selama
berada di dalam persaingan
khususnya untuk industri
loenpia.

2) Kurangi (Mengurangi
faktor - faktor apa saja
yang selama ini
dianggap berlebihan
dan menimbulkan biaya
lebih). Di dalam
persaingan persaingan
industri lumpia tidak
ada faktor - faktor yang
perlu dikurangi karena
apabila dikurangi hal
ini justru dapat
memberikan kerugian
bagi usaha Loenpia
Mataram 481.

Mengetahui terlebih dahulu
kira - kira apakah di dalam
persaingan khususnya pada
industri lumpia terdapat
faktor - faktor persaingan
yang justru tidak
memberikan dampak yang
baik bagi usaha Loenpia
Mataram 481.

Hasil dari analisis ini adalah
mengetahui faktor - faktor
apa saja yang berguna dan
memberi keuntungan bagi
pemilik usaha Loenpia
Mataram 481 setelah
mengurangi faktor - faktor
yang dianggap tidak
memberikan keuntungan
bagi perusahaan.

3) Tingkatkan
(meningkatkan kualitas

Mengetahui terlebih dahulu
kira - kira apakah terdapat

Hasil dari analisis ini adalah
mengetahui faktor - faktor
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dari faktor - faktor
hingga diatas standar
industri dengan
menghilangkan hal -
hal yang selama ini
dipaksakan ke
konsumen). Dalam hal
ini ada beberapa faktor
yang perlu ditingkatkan
oleh pemilik usaha
Loenpia Mataram 481
yaitu dari pelayanan,
dan kemasan.

faktor - faktor yang perlu
ditingkatkan di dalam
persaingan khusunya di
industri loenpia agar
memberikan nilai lebih bagi
konsumen Loenpia
Mataram 481.

apa saja yang perlu
ditingkatkan dengan
mencermati produk atau
jasa seperti apa yang
diinginkan konsumen tetapi
belum ditawarkan pesaing
di dalam industri loenpia.

4) Ciptakan (menciptakan
faktor - faktor baru
yang belum ada dan
belum pernah
ditawarkan di dalam
industri). Menciptakan
faktor - faktor baru apa
saja yang belum pernah
ditawarkan oleh
pesaing Loenpia
Mataram 481 sehingga
hal ini dapat
memberikan nilai baru
bagi konsumen.

Mengetahui terlebih dahulu
kira - kira apakah terdapat
faktor - faktor yang perlu di
ciptakan di dalam
persaingan khususnya di
industri loenpia agar
memberikan nilai baru bagi
konsumen Loenpia
Mataram 481.

Hasil dari analisis ini adalah
mengetahui faktor - faktor
apa saja yang perlu
diciptakan untuk memenuhi
permintaan konsumen yang
belum ditawarkan pesaing
di dalam industri loenpia.
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