
 
 

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Obyek dan Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, obyek penelitian yang dipakai adalah CV 

Rejomanunggal yang berlokasi di Jalan LIK XII no 448, Semarang. Sedangkan 

kantor sekaligus gudang bahan baku berada di Jalan LIK XVI no 636. Alasan 

dipilihnya CV Rejomanunggal sebagai obyek penelitian adalah karena pada 

perusahaan ini memiliki persaingan yang ketat sehingga dibutuhkan strategi 

operasi untuk mengatasi persaingan tersebut. 

 

3.2 Jenis Data 

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian data primer. Data primer  

dalam penelitian ini mengenai sepuluh kebijakan operasi. Data primer dalam 

penelitian ini adalah informasi dari pihak CV Rejomanunggal, Semarang. Data 

primer yang diperoleh meliputi: kebijakan strategi operasi  terdiri dari mutu, 

produk, proses, lokasi, tata letak, sumber daya manusia, rantai suplai, persediaan, 

penjadwalan dan pemeliharaan (maintenance). 

 

 

 



 
 

 
 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini peneliti memperoleh data 

yang diperlukan dengan cara: wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini 

metode ini dilakukan untuk memperoleh data primer dengan melakukan tanya 

jawab dengan pihak manajemen pemilik dan pegawai CV Rejomanunggal, 

Semarang. Selain itu juga dilakukan observasi untuk mengetahui lebih mendalam 

tentang obyek penelitian. 

 

3.4 Teknik Analisis Data 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis 

Deskriptif Kualitatif, yaitu metode yang menggambarkan atau menguraikan 

keadaan yang berhubungan dengan data yang digunakan untuk menarik 

kesimpulan dari beberapa peristiwa yang bersifat sulit diukur dengan angka. 

Dalam penelitian ini analisis data kualitatif digunakan untuk menentukan  

sepuluh kebijakan operasi pada CV Rejomanunggal, Semarang, yang meliputi: 

mutu,  produk, proses, lokasi, tata letak, sumber daya manusia, manajemen rantai 

pasokan, persediaan, penjadwalan, dan pemeliharaan. Data tersebut dianalisis 

sehingga menghasilkan fokus strategi operasi dan menjadi keunggulan bersaing 

bagi pihak CV Rejomanunggal, Semarang. Langkah-langkahnya secara terperinci 

adalah sebagai berikut: 



 
 

 
 

1. Berdasarkan 10 terapan kebijakan operasi pada CV Rejomanunggal, 

Semarang, maka tahap selanjutnya adalah menganalisisnya dengan cara 

mengkaitkan 10 terapan kebijakan operasi dengan fokus strategi operasi, 

sehingga ditemukan fokus strategi operasi.  

2. Fokus strategi operasi ini terdiri dari: fleksibilitas, harga rendah, 

pengiriman, kualitas, layanan purna jual, dan lini produk yang luas. 

3. Setelah ditemukan fokus strategi, maka akan dihasilkan keunggulan 

bersaing perusahaan. Kemudian pada penelitian ini akan dilihat dan 

dibandingkan hasilnya apakah telah sesuai dengan keunggulan bersaing 

yang selama ini diterapkan CV Rejomanunggal yaitu biaya rendah. 

4. Kemudian akan diketahui implikasi manajerialnya yaitu mengkaitkan 

keunggulan bersaing yang dirumuskan oleh CV Rejomanunggal, 

Semarang untuk memberikan saran kepada perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


