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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. OBJEK DAN LOKASI PENELITIAN 

 Obyek penelitian ini adalah PP. Lokasi dalam penelitian ini berada di 

Jl. XXX Semarang. PP yang merupakan distributor berbagai macam alat – alat 

listrik yang ada di kota Semarang.  

3.2. PENGUMPULAN DATA 

  3.2.1 JENIS DAN SUMBER DATA 

Pada penelitian ini menggunakan data primer mengacu pada 

informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang 

berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. (Sekaran, 

2011 : 60). 

Sumber data primer adalah responden individu, kelompok 

fokus, dan panel yang secara khusus ditentukan oleh peneliti dan 

dimana mendapat bisa dicari terkait persoalan tertentu dari waktu ke 

waktu, atau sumber umum seperti majalah atau buku tua. (Sekaran, 

2011 : 61). Data primer dari penelitian ini adalah data yang diperoleh 

dari pemilik, Marketing, Financing, Operasional, dan pihak retail.  
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  3.2.2. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah wawancara dan observasi. Menurut Supramono dan Jony 

Oktavian (2005) Wawancara lebih baik melalui tatap muka langsung 

karena data yang diperoleh lebih lengkap dan akurat, dan jawaban 

yang kosong atau kurang lengkap bisa dihindari terutama pertanyaan 

yang tidak dimengerti oleh responden. Teknik wawancara tepat jika 

hal yang ditanyakan menyangkut masalah yang bersifat pribadi. Proses 

wawancara kepada pemilik, marketing, financing, dan operasional PP 

yang akan menanyakan potensi – potensi yang dapat dikembangkan 

dalam perusahaan PP perihal produk, pegawai, dan biaya lainnya yang 

berbasis pada strategi Cost Leadership. 

 Observasi adalah teknik pengumpulan data dan melakukan 

pengamatan dengan melihat dan mendengarkan yang dikatakan 

responden. Semua yang didengar dan dilihat oleh peneliti diceritakan 

dan dicatat kembali sehingga menjadi data atau informasi yang 

mendukung. Observasi dapat dilakukan terhadap retail sebagai 

konsumen PP dengan melakukan pengamatan terhadap pesaing PP 

yang mencakup macam – macam barang pesaing dan harga yang 

ditawarkan. 
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 Terkait kebutuhan untuk pengumpulan data, strruktur 

organisasi PP dalam menjalankan usahanya terdiri dari direktur, 

marketing, financing, dan operasional. 

 Teknik pengumpulan data penelitian, sebagai berikut : 

Tabel 3.2 Tabel Data yang Diperlukan 

Aspek Sumber 
Data 

Data yang dipelukan Variabel 
Analisis 

Metode 

Internal Pemilik  Visi Misi Perusahaan Strategi  Wawancara 
Tujuan Jangka Panjang 
Tujuan Jangka Pendek 
Pengambilan produk dari 
supplier 

Skala ekonomis 

Produk yang dimiliki 
Marketing  Produk yang diinginkan 

retail 
Teknik volume 
penjualan 

Studi 
Dokumentasi 

Penjualan Produk 
Omzet penjualan 

Financing  Tempo pembayaran 
supplier 

Skala ekonomis Wawancara 

Tempo pembayaran retail Integrasi usaha 
Gaji dan komisi karyawan Biaya overhead 

Operasional  Biaya pengiriman barang Biaya overhead Wawancara 
Eksternal Pihak retail 

/ konsumen 
Kebijakan harga pesaing Strategi  Wawancara, 

Observasi  Produk pesaing Teknik volume 
penjualan 

 Sumber : Data yang diolah 2016 

 

  Pihak eksternal yang menjadi responden dalam pengumpulan data 

adalah retail – retail yang sudah mendapat penawaran oleh produk pesaing dan 

memilih untuk menjual produk PLC “J” dan “L”. 
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3.3. ANALISIS DATA 

  Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan 

deskriptif kualitatif. Penelitian kuantitatif mendeskripsikan suatu keadaan yang 

telah direkam dengan alat ukur lalu diolah sesuai dengan fungsinya. Kuswarno 

(2009) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah metode penulisan yang 

didalamnya berisi mengenai kejadian dan/atau interaksi yang berasal dari 

pengamatan peneliti (Kuswarno (2009) dalam Pondaag, 2013:5). 

Metode penelitian kualitatif adalah metode untuk menyelidiki obyek 

yang tidak dapat diukur dengan angka-angka ataupun ukuran lain yang bersifat 

eksak. Penelitian kualitatif jauh lebih subyektif daripada penelitian atau survei 

kuantitatif dan menggunakan metode sangat berbeda dari mengumpulkan 

informasi, terutama individu, dalam menggunakan wawancara secara 

mendalam dan grup fokus. 

Pada penelitian ini, strategi penerapan dan strategi pengembangan 

Cost Leadership Strategy pada PP didapat dari hasil penelitian yang dilakukan 

dengan wawancara dan observasi akan dilakukan analisis mendiskripsikan 

secara kualitatif.  

Tahapan analisis data yaitu : 

1. Visi dan Misi Perusahaan 

2. Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal 

3. Matriks SWOT 
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4. Analisis Biaya Rendah   

a. Perhitungan produk dengan jumlah tertentu 

b. Perbandingan dengan harga pesaing 

5. Penerapan Cost Leadership Strategy 

6. Pengembangan Cost Leadership Strategy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




