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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Obyek Penelitian 

Dalam penelitian ini obyek yang dituju adalah “Irama Mas”. Toko Elektronik 

Irama Mas adalah suatu toko yang menjual berbagai macam alat elektronik besar 

seperti kulkas, AC, mesin cuci, LED TV, hingga alat elektronik kecil seperti rice 

cooker, strika, dan lain sebagainya. Selain itu toko elektronik “Irama Mas” juga 

memberikan pilihan brand-brand ternama seperti Samsung, LG, Sharp, Panasonic, 

serta brand-brand lain. Toko elektronik “Irama Mas” dipimpin oleh Bapak Dany 

Tanuwijaya dan beralamat di Jl. Jend. Gatot Subroto, No. 74 Purwokerto. 

  

3.2 Populasi dan Sampel 

Dalam penelitian alternatif strategi ini populasinya adalah pemilik toko 

elektronik “Irama Mas” Purwokerto, konsumen, karyawan, dan pesaing dari toko 

elektronik “Irama Mas” Purwokerto. Selain itu teknik yang digunakan untuk 

mengambil sampel adalah teknik purposive sampling, artinya teknik tersebut dapat 

diperoleh dengan kriteria tertentu, berikut adalah kriteria purposive sampling dilihat 

dari sisi : 

Konsumen : konsumen pernah membeli produk di toko “Irama Mas” minimal 

sebanyak 2 kali. 
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Karyawan : karyawan tetap yang sudah bekerja sejak awal toko elektronik “Irama 

Mas” didirikan hingga saat ini.  

Pesaing : toko elektronik dengan level dan ukuran yang diperkirakan memiliki omset 

penjualan yang sama dengan objek yang diteliti. Diantara toko elektronik Depo 

Pelita, Sakura, Varia, Gemilang Jaya, yang masuk ke dalam kriteria pesaing adalah 

toko elektronik Depo Pelita, karena memiliki kriteria yang diinginkan. Berikut adalah 

jumlah sampel yang telah ditentukan : 

Tabel 3.1. Sampel Penelitian  

Keterangan Jumlah Orang 

Pemilik toko elektronik “Irama Mas” 
1 

Pesaing 
1  

Karyawan toko 
10 

Konsumen 
5 

Sumber : data primer pada penelitian bulan july 2016 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Data merupakan suatu kumpulan informasi. Dalam pengertian bisnis, data 

merupakan sekumpulan informasi yang diperlukan untuk mengambil suatu keputusan 

( Kuncoro, 2003 : 124 ). Data yang akan digunakan dalam penelitian kali ini 

menggunakan data primer. Data primer merupakan suatu data yang didapat peneliti 

secara langsung dari objek riset dan para responden. Dalam mengumpulkan data 

primer peneliti dapat menggunakan cara wawancara untuk mendapatkan data yang 

dibutuhkan, selanjutnya dapat menggunakan metode kuesioner untuk konsumen 

maupun karyawan dengan tujuan untuk memastikan bahwa hasil wawancara yang 
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dilakukan merupakan data yang relevan, selain hal tersebut observasi dan pengamatan 

secara langsung dapat dilakukan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh 

peneliti.  

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Dalam melakukan pengumpulan data hal / metode yang dapat dilakukan 

peneliti adalah dengan cara : 

Interview (wawancara), dalam mengumpulkan data wawancara dapat 

dilakukan dengan beberapa cara seperti wawancara personal, wawancara melalui 

telepon, wawancara melalui pos, dan wawancara melalui komputer.  

Menurut (Kuncoro, 2003 : 139) wawancara personal artinya wawancara secara 

langsung antara peneliti dengan responden, yang telah diarahkan oleh pewawancara 

dengan tujuan untuk mencapai informasi yang relevan. 

Menurut Hadi (1986) di dalam Sugiyono (2015) dalam melakukan penelitian dengan 

metode interview dan kuesioner peneliti perlu memperhatikan beberapa hal berikut : 

1. Responden yang dipilih adalah orang yang mengetahui dirinya sendiri 

2. Pernyataan yang diberikan responden adalah benar dan dapat dipercaya 

3. Intepretasi subyek tentang pertanyaan yang diajukan peneliti kepada responden 

adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti. 

Dalam penelitian ini wawancara digunakan peneliti untuk mendapatkan 

informasi dari pemilik toko khususnya toko elektronik “Irama Mas” tentang apa saja 
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kekuatan dan kelemahan yang di miliki oleh toko tersebut. Selain itu wawancara juga 

di lakukan untuk mendapatkan informasi dari pesaing dengan tujuan untuk 

mendaptakan faktor eksternal yang menjadi peluang dan ancaman pemilik usaha 

dalam melakukan kegiatan bisnis toko elektronik di Purwokerto.  

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberikan 

angket pertanyaan maupun pernyataan secara tertulis untuk responden. Dalam 

melakukan pengumpulan data dengan cara kuesioner biasanya digunakan jika 

responden memiliki jumlah yang cukup banyak, sebagai contoh untuk karyawan, 

konsumen, pelajar, dan sebagainya. 

Di dalam penelitian kali ini metode pengumpulan data kuesioner digunakan 

untuk mendapatkan cross chek jawaban dari konsumen dan karyawan terhadap 

pernyataan pemilik usaha.  

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan metode 

penelitian kualitatif deskriptif. Tujuan menggunakan penelitian tersebut adalah untuk 

memberikan peneliti suatu gambaran aspek-aspek yang relevan antara fenomena 

perhatian dan perspektif seseorang, organisasi, orientasi industri, dan lainnya 

(Sekaran : 2014). Langkah-langkah yang didilakukan dalam menganalisis masalah 

penelitian kali ini adalah sebagai berikut : 
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1. Mengumpulkan informasi dengan cara melakukan wawancara kepada 

pemilik toko elektronik “Irama Mas” dan juga wawancara terhadap pesaing. 

2. Menentukan apa saja faktor-faktor internal yang dimiliki oleh toko 

elektronik “Irama Mas” yaitu, Strenght (kekuatan) dan Weakness 

(kelemahan) apa saja yang di miliki. 

3. Menentukan apa saja faktor-faktor external di dapat dari data pesaing yaitu, 

Opportunity (peluang) dan Threat (ancaman) apa saja yang di hadapi. 

4. Tentukan tanggapan responden dari faktor-faktor yang mempengaruhi 

terhadap keadaan toko elektronik Irama Mas. Hal tersebut ditentukan 

berdasarkan kuesioner rentan skala (RS), yaitu : 

RS = 5 – 1 x ½ = 2  

Jadi jika hasil > 0 maka setuju 

Jika hasil < 0 maka tidak setuju  

5. Setelah itu tentukanlah EFAS (eksternal strategic factor analysis summery)  

dan IFAS (internal strategic factor analysis summery) kemudian tentukan  

setiap faktor yang menjadi ancaman dan peluang maupun kekuatan dan 

kelemahan toko elektronik “Irama Mas”. Berilah bobot untuk setiap faktor 

tersebut yang berkisar dari 0,0 (tidak penting) sampai 1,0 (sangat penting). 

Jumlah seluruh bobot harus sama dengan 1,0. 

6. Memberi peringkat 1 sampai 4 pada setiap faktor untuk mengindikasi 

apakah faktor tesebut sangat lemah (peringkat 1), lemah (peringkat 2), kuat 

(peringkat 3), atau sangat kuat (peringkat 4). Perlu diperhatikan bahwa 
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kekuatan dan peluang harus berada di peringkat 3 dan 4 sedangkan 

kelemahan dan ancaman harus pada peringkat 1 dan 2. 

7. Selanjutnya kalikan bobot setiap faktor dengan peringkatnya untuk 

menentukan skor bobotnya. Jumlahkan skor rata-rata tiap variabel dengan 

tujuan untuk menentukan skor bobot total organisasi. 

Gambar 3.1  EFAS 

Faktor Strategis 

Eksternal 

Bobot Rating Bobot x Rating 

Opportunity 

(Peluang) 

1. 

2. 

   

Threats 
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TOTAL 1,00   

Gambar 3.2 IFAS 

Faktor strategis 

internal 

Bobot Rating Bobot x Rating 

Strength 
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2. 

   

Weakness 

(Kelemahan) 
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TOTAL 1,00   
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8. Buatlah Matrix Internal – Eksternal (IE) 

Tolok ukur yang digunakan dalam analisis strategi meliputi kekuatan 

internal toko elektronik Irama Mas dan pengaruh-pengaruh eksternal yang 

dihadapi. Tujuannya adalah untuk mengetahui lebih detail strategi bisnis di 

tingkat korporat. Terdapat 9 sel di dalam diagram Matrix IE namun pada 

dasarnya 9 sel tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 strategi utama, 

yaitu: 

1. Posisi sel I, II, dan IV dapat digambarkan sebagai Grow dan Build, 

strategi yang cocok adalah : intensive dan Integration. 

2. Posisi sel III, V, dan VII paling baik dikendalikan dengan strategi Hold 

dan Maintain, strategi yang cocok adalah Market Penetration dan 

Product Development. 

3. Posisi sel VI, VIII, dan IX dapat menggunakan strategi Harvest atau 

Divestiture. 
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Gambar 3.3 Matrix IE (Internal – External) 
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 sumber : MANAJEMEN STRATEGIS Konsep, Edisi 12, Menurut ( David, 2010 : 

344 ) 

9. Selanjutnya buatlah matrix SWOT tariklah kesimpulan atas hasil analisis 

yang telah dilakukan, dengan tujuan untuk mengetahui apa saja strategi 

pengembangan yang dapat di terapkan pada toko elektronik “Irama Mas”  

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

Gambar 3.4 Matrix SWOT 
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10. Rumuskan strategi alternatif yang dapat di gunakan oleh toko elektronik 

“Irama Mas” untuk mengembangkan usahanya agar tetap dapat bersaing di 

perdagangan elektronik khususnya di Purwokerto. Strategi tersebut adalah 

strategi yang di dapat dari Matrix IE dan SWOT. Startegi utama yang dapat 

digunakan adalah strategi alternatif dari Matrix SWOT yang berkaitan / 

cocok dengan hasil dari strategi yang didapat oleh Matrix IE.   


