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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan 

kualitatif. Kuswarno (2009) menyatakan bahwa metode pendekatan kualitatif 

adalah metode penulisan yang didalamnya berisi mengenai kejadian dan/atau 

interaksi yang berasal dari pengamatan peneliti (Kuswarno (2009) dalam 

Pondaag, 2013:5). Menurut Malhotra (2009:161) riset kualitatif adalah sebuah 

metode riset tidak terstruktur yang berdasar pada penjelasan sampel kecil 

namun dapat memberikan informasi, wawasan dan pemahaman mengenai 

suatu masalah.  

3.1.1 Obyek Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan obyek penelitian Toko Besi 

Surya Jaya yang berlokasi di Jalan Bubakan No.14 Semarang.  

3.2 Pengumpulan Data 

3.2.1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan 

data primer dan sekunder. Data primer yang dikumpulkan 

mengenai pelanggan, strategi, faktor internal dan ekternal 

perusahaan, hubungan dengan rekan atau pemasok bahkan 
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pesaing perusahaan. Sedangkan data sekunder yang diperoleh dari 

dokumen TB. Surya Jaya seperti visi dan misi perusahaan, data 

penjualan, data pesaing/pasar. 

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

teknik wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan 

pada pemilik, kepala bagian operasional, kepala bagian pemasaran, 

dan kepala bagian keuangan Toko Besi Surya Jaya. Studi 

dokumentasi yang dibutuhkan oleh peneliti berupa visi dan misi 

perusahaan, data penjualan, data pesaing/pasar. 

3.3 Analisis Data 

Penelitian ini akan menganalisis internal dan eksternal yang didapat dari 

hasil wawancara dengan pemilik TB. Surya Jaya dan studi dokumentasi. 

Dalam proses pengumpulan dilakukan pengumpulan informasi yang 

berkaitan dengan hal internal serta eksternal perusahaan yang akan dianalisis 

dan memilih strategi intensif yang tepat dengan menggunakan QSPM. Terdapat 

beberapa tahap dalam menganalisis, yaitu: 

Tahap 1: 

1. Membuat matriks faktor strategi internal (IFE) Toko Besi Surya 

Jaya dengan memberikan bobot dan rating berdasarkan 

kepentingan pada kekuatan dan kelemahan yang ditentukan oleh 

pemilik dan karyawan TB. Surya Jaya. 
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Tabel 3.3.1 Matriks IFE 

KSF BOBOT PERINGKAT 

SKOR 

BOBOT 

KEKUATAN 

1.  

2.  

3.  

   

KELEMAHAN: 

4. 

5. 

6. 

   

TOTAL 1,00   

 Sumber: David, Fred R. 2010. Manajemen Strategis Konsep Edisi 

Kedua Belas. 

 

 Dalam pembuatan matriks IFE terdapat beberapa langkah yang 

perlu dilakukan yaitu: 

a. Pembuatan daftar faktor internal dari hasil proses penelitian, 

dan digolongkan berdasarkan kekuatan atau kelemahan 

dalam perusahaan TB. Surya Jaya. 

b. Pada tiap-tiap faktor ada pemberian bobot yang menentukan 

pengaruhnya terhadap perusahaan. Hal ini dilakukan mulai 

dari 0,0 yang berarti tidak penting sampai pada bobot 1,0 

yang berarti penting. Dari keseluruhan pembobotan hasil 

total keseluruhan harus 1,0. 
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c. Setiap faktor ada pemberian peringkat pada kekuatan 

dengan peringkat 3 atau 4, sedangkan pada  kelemahan 

dengan peringkat 1 atau 2. Indikasinya peringkat 1 untuk 

sangat lemah, peringkat 2 untuk lemah, peringkat 3 untuk 

kuat, dan peringkat 4 untuk sangat kuat. Lemah atau 

kuatnya peringkat tersebut didasarkan pada daya tarik atas 

kesepakatan dari para informan untuk masing-masing 

kekuatan dan kelemahan TB. Surya Jaya. 

d. Skor bobot dihasilkan dengan cara perkalian antara bobot 

dan peringkat pada masing-masing faktor. Hasil total dari 

skor bobot pada angka 1,0 sampai 4,0 dengan indikasi 1,0 

pada titik rendah dan 4,0 pada titik tertinggi. 

 

2. Membuat matriks faktor strategi eksternal (EFE) TB. Surya Jaya 

dengan memberikan bobot dan rating berdasarkan kepentingan 

pada peluang dan ancaman yang ditentukan oleh pemilik TB. Surya 

Jaya.  

Tabel 3.3.2 Matriks EFE 

KSF BOBOT PERINGKAT 

SKOR 

BOBOT 

PELUANG: 

1.  

2.  

3.  
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ANCAMAN: 

4. 

5. 

6. 

   

TOTAL 1,00   

 Sumber: David, Fred R. 2010. Manajemen Strategis Konsep Edisi 

Kedua Belas. 

 

Dalam pembuatan matriks EFE terdapat beberapa langkah yang 

perlu dilakukan yaitu: 

a. Pembuatan daftar faktor eksternal dari hasil proses 

penelitian, dan digolongkan berdasarkan kekuatan atau 

kelemahan dalam perusahaan TB. Surya Jaya. 

b. Pada tiap-tiap faktor ada pemberian bobot yang menentukan 

pengaruhnya terhadap perusahaan, hal ini dilakukan mulai 

dari 0,0 yang berarti tidak penting sampai pada bobot 1,0 

yang berarti penting. Dari keseluruhan pembobotan hasil 

total keseluruhan harus 1,0. 

c. Setiap faktor ada pemberian peringkat yang indikasinya 

peringkat 1 untuk kurang dari rata-rata, peringkat 2 untuk 

rata-rata, peringkat 3 untuk melebihi rata-rata, dan 

peringkat 4 untuk sangat baik. Pemberian peringkat pada 

tiap-tiap faktor berdasarkan efektifnya strategi suatu 

perusahaan. 

d. Skor bobot dihasilkan dengan cara perkalian antara bobot 

dan peringkat pada masing-masing faktor. Hasil total dari 
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skor bobot pada angka 1,0 sampai 4,0 dengan indikasi 1,0 

pada titik rendah dan 4,0 pada titik tertinggi. 

Tahap 2: 

Dalam pembuatan matriks QSPM terdapat beberapa langkah yang 

perlu dilakukan yaitu: 

a. Membuat daftar faktor eksternal (peluang/ancaman) dan 

internal (kekuatan/kelemahan) yang diambil berdasarkan 

matriks EFE dan IFE, termasuk dalam pemberian bobotnya. 

b. Mencermati dari tahap sebelumnya dan mengidentifikasi 

strategi-strategi yang perlu dipertimbangkan. 

c. Pemberian skor daya tarik atau yang sering disebut dengan 

AS (Attractiveness Score). Setiap faktor ada pemberian 

skor dimana 1 untuk tidak memiliki daya tarik, 2 untuk 

daya tarik rendah, 3  untuk daya tarik sedang, dan 4 untuk 

daya tarik tinggi. Skor tidak diberikan jika faktornya tidak 

memiliki pengaruh pada alternatif strategi. 

d. Skor TAS (Total Attractiveness Score atau daya tarik total) 

dihasilkan dengan cara perkalian antara bobot dan skor 

daya tarik (AS) pada masing-masing faktor. Ketertarikan 

akan strategi dilihat dari hasil yang semakin tinggi. 

e. Jumlahkan seluruh skor dari daya tarik total, dan hasil skor 

yang paling tinggi adalah strategi yang memiliki daya tarik 
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bagi perusahaan berdasarkan hasil analisis yang telah 

dilakukan. 

Strategi intensif yang tepat dilakukan dengan membuat matriks 

QSPM sebagai berikut: 

Tabel 3.3.4 Matriks Perencanaan Kuantitatif (QSPM) 

Faktor-Faktor 

Sukses Strategi 
Bobot 

Strategi Intensif 

Penetrasi 

Pasar 

(1) 

Pengembangan 

Pasar 

(2) 

Pengembangan 

Produk 

(3) 

AS TAS AS TAS AS TAS 

KEKUATAN 

- 

- 

- 

       

KELEMAHAN 

- 

- 

- 

       

PELUANG 

- 

- 

- 

       

ANCAMAN 

- 

- 

- 

       

TOTAL      

Sumber: David, Fred R. 2010. Manajemen Strategis Konsep Edisi Kedua Belas. 
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Tahap 3: 

Strategi intensif yang telah dipilih (=tepat) akan diuraikan sebagai 

implementasi dengan melalui beberapa tahapan sampai kepada hal-

hal praktis atau teknis yang harus dilakukan TB. Surya Jaya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




