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BABIII 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekeatan kualitatif. Menurut 

Sekaran (2006) tujuan studi deskriptif adalah memberikan kepada peneliti sebuah riwayat atau 

gambaran data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum. 

3.2 Obyek dan Lokasi Penelitian  

 Obyek dari penelitian adalah UD.Liong yang berlokasi di Jalan Widosari 5 no 8, 

Semarang. UD.Liong ini di pilih karena usaha ini sudah bertahan lama dan mampu bersaing 

dengan kompetitor nya lebih dari 20 tahun. 

3.3 Sampel dan Sumber Data 

 Di dalama penelitian ini tidak digunakan istilah populasi, karena jenis penelitiannya 

adalah penelitian kualitatif, menurut Sugiyono (2014) situasi sosial digunakana sebagai 

pengaganti istilah populasi. Dalam penelitian ini situasi sosial yang diteliti adalah persaingan 

antara produsen terpal kain dan plastik di kota Semarang. Dan sampel adalah sejumlah bagian 

kecil yang diambil dari satu populasi dan diteliti secara rinci. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah non probability sampling dengan menggunakan teknik puposeive sampling, 

yaitu teknik pengambilan sampel dari populasi berdasarkan kreteria tertentu. Dalam penelitian 

ini yang menjadi sampel penelitian adalah pemilik UD.Liong bapak Kuskatamsa Ribuwana, 

pemilihan sampel ini didasarkan pada pengetahuan narasumber akan strategi yang dilakukan 
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dalam menjalankan usaha UD.Liong dan mengetahui kondisi pasar di dalam persaingan terpal 

kain dan plastik di Semarang. Selain itu narasumber lain nya adalah konsumen yang pernah 

memberli produk terpal milik UD.Liong.  

 Dilihat dari  jenisnya, data penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data 

yang dinyatakan dalam bentuk angka. Dan dilihat dari sumbernya, data yang digunakan pada 

penelitian ini data primer. Menurut Sarwono (2006) data premier data yang berasal dari sumber 

asli atau pertama, data premier ini dicarai dari narasumber atau responden, yaitu orang yang kita 

jadikan obyek penelitian atau sebagai sarana untuk mendapatkan informasi. Data premier dapat 

dari hasil wawancara dengan pemlikik UD.Liong, konsumen yang  membeli produk terpal 

UD.Liong dan hasil observasi yang dilakukan di lapangan. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data  

 Teknik pengumpulan data dari penelitian ini menggunakan teknik wawancara. 

Wawancara dan wawancara dilakukan denga pemilik UD.Liong bapak Kuskatamsa Ribuwana 

dan 6 orang konsumen UD.Liong yang pernah memesan di produsen lain. Menurut Sekaran 

(2006) merupakan teknik pengambilan data dimana peneliti langsung bertatap muka berdialog 

dengan responden untuk menggali informasi dari responden dan juga observasi. 

 Untuk membuat kanvas strategi ada skala untuk menjadi dasar atau ukuran untuk 

menentukan tinggi rendahnya letak persaingan sesama produsen. Berikut tabel dan skala untuk 

menjelaskan kategori dan pendapat konsumen, tentang persaingan sesama produsen Terpal Kain 

dan Plastik di Semarang. 
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Tabel 3.1 

Kategori Pendapat Konsumen  

Faktor Skala 1 - 5 

Kualitas Produk Tidak Tahan Lama –Tahan Lama 

Harga Sangat Mahal– Sangat Murah 

Lokasi Usaha Sangat sulit di jangkau – Sangat mudah 

terjangkau 

Layanan Sangat Buruk  – Sangat Baik 

Proses Produksi Tidak Rapi – Sangat Rapi 

Fasilitas kepada konsumen Sangat tidak komplit – Sangat komplit 

 

3.5 Metode Analisi Data 

 Metode dari penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif. Untuk melakukan analisi 

dari penelitian ini memerlukan proses tiga proses analisi yaitu menggunakan Kanvas strategi, 

membuat kerangka kerja enam jalan dan kerangka kerja empat langkah. Berikut ini tabel untuk 

menjelaskan proses dalam melakukan analisis. 

 Langkah – Langkah Hasil 

1. Membuat Kanvas Strategi UD.Liong  Grafik Kanvas Strategi yang menunjukan dimana 

letak persaingan UD.Liong dengan sesama 

produsen terpal ini berada di faktor mana saja. 

2. Kerangka Kerja Enam Jalan Melihat peluang apa yang bisa didapat oleh UD. 
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Liong dengan menggunakan kerangka kerja enam 

jalan 

 a. Mencermati Industri - industri 

alternatif dengan cara 

melakukan pengamatan pasar 

 

Mengetahui hal baru yang menjadi ancaman 

karena ada nya produsen yang hampir mirip 

bergerak didalam usaha yang hampir mirp 

 b. Mencermati Kelompok – 

kelompok Strategi dalam 

Industri yang sama (Subur 

terpal, Artha, dan Wismajaya 

Baru) 

 

Mendapat peluang baru dari kelompok 

industri/pesaing  yang bergerak diusaha yang 

sama. 

 c. Mencermati Rantai Pembeli 

bahan, dengan menganalisi 

harga – harga bahan baku tiap 

produsen 

 

Liong bisa mengetahui mana produsen yang 

memberikan harga bahan baku terpal yang murah 

supaya harga produk nya bisa menjadi lebih murah 

dari pada yang lain. 

 d. Mencermati Penawaran Produk 

dan Jasa Pelengkap hal yang 

dicermati produk-produk 

seperti apa yang ditawarkan 

 

Mengetahui produk seperti apa yang juga 

dibutuhakan oleh para konsumen/pasar sekarang 

ini 

 e. Mencermati Daya Tarik 

Emosional atau Fungsional 

bagi Pembeli, mencermati 

pengaruh harga, kualitas, 

kemudahan pembelian produk 

dan kegunaan produk 

 

Dapat mengetahui apa yang dibutuhkan konsumen 

dan apa yang menjadi faktor konsumen membeli 

produk UD.Liong, dari pada membeli dipesaing 

nya. 
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 f. Mencermati Waktu seperti 

fenomena atau trend yang 

sedang populer dimasyarkat 

atau industri lain. 

 

Liong terpal bisa mengikuti trend yang sedang 

berkembang/boming dimasyarakat 

3. Kerangka Kerja Empat Langkah Merumuskan faktor – faktor yang baru supaya bisa di 

gunakan untuk menerapkan strategi samudra biru ( Blue 

Ocean Strategy) di UD.Liong  

 a. Hapuskan 

Menghapuskan faktor 

promosi/iklan yang dilakukan 

Liong, seperti membuat baner 

untuk penandaan lokasi liong 

di jalan.  

Menekanan pengeluaran liong terhadap kegiatan diluar 

produksi nya, supaya bisa menekan harga produk nya.  

 b. Kurangi 

Liong mengurangi bahan 

terpal yang memiliki kualitas 

yang tidak bagus untuk 

ditawarkan kepada konsumen 

Konsumen lebih percaya kepada UD.Liong bahwa 

produk yang ditawarkan ini setara dengan harga  nya. 

 c. Tingkatkan 

Meningkatkan kualitas dan 

layanan Liong terpal kain dan 

plastik  

Meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap 

UD.Liong bahwa produk mereka ini berkualitas. Dan 

mendapat nilai lebih di mata konsumen 

 d. Ciptakan 

Membuat banyak pilihan 

produk yang ditawarkan 

dengan menambahakan 

variasi bahan untuk terpal 

Konsumen bisa memilih dan menentukan bahan yang 

cocok dan seuai dengan apa yang dia butuhkan dan 

melakukan penyesuain budget untuk membeli produk 

UD.Liong  
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4. Menyusun strategi dengan 

pendekatan Blue Ocean Strategy di 

UD.Liong  

Menemukan Strategi bersaing yang baru dengan 

pendekatan Blue Ocean Strategy di UD.Liong  


