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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Obyek Penelitian 

Obyek pada penelitian ini adalah Air Isi Ulang BERKAH yang 

berlokasi di  Jalan Jendral Sudirman No. 133, Langensari, Babadan, Ungaran.  

 

3.2.Metode Pengumpulan Data 

a.Interview (wawancara) 

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur,dan 

dapat dilakukan melalui tatap muka(face to face)maupun dengan menggunakan 

telepon (Sugiyono, 2013). Wawancara dilakukan kepada pemilik, pegawai Air 

Isi Ulang Berkah serta pesaingnya. 

b.Kuesioner 

Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang telah disusun selanjutnya dikirimkan 

ke responden untuk mendapatkan data primer (Supranto, 2010). Kuesioner ini 

disi konsumen Air Isi Ulang Berkah yang akan menjadi respondennyadengan 

mengisi rating. Dan bobot diisi 1 orang pemilik Air Isi Ulang Berkah. 

Pertanyaannya berupa analisis SWOT.  10 orang konsumen dengan teknik 

purposive sampling, yaitu minimal 4 kali pembelian dalam sebulan pada Air Isi 

Ulang Berkah, serta penyebaran kuesioner kepada 2 pesaing. 
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3.3. Metode Analisis Data 

Dalam melakukan penelitian ini metode analisis data yang digunakan 

adalah : 

1. Menentukan faktor – faktor strategis internal (Internal Factor), 

yaitu Strength dan Weakness. 

2. Menentukan faktor – faktor strategis eksternal (External 

Factor), yaitu Opportunity&Threat. 

3. Menentukan Internal Factor Analysis Summary (IFAS) dan 

External Factor Analysis Summary (EFAS), yaitu dengan cara: 

a) Menentukan faktor-faktor yang menjadi kekuatan serta 

kelemahan bagi perusahaan (IFAS) dan faktor-faktor yanga 

ancaman dan peluang (EFAS). 

b) Penentuan bobot didasarkan pada seberapa besar prosentase 

pengaruh suatu variabel terhadap kesuksesan perusahaan, 

dimana jumlah total keseluruhan bobot IFAS dan EFAS 

adalah 100% atau 1,0.  

c) Penentuan rating menunjukkan respon strategi perusahaan 

yang telah dijalankan terhadap variabel yang ada. Skala 

rating tersebut yaitu: 

5 = respon sangat kuat/baik (outstanding) 

4 = respon kuat (above average) 

3 = respon rata-rata (average) 

2 = respon kurang kuat (below average) 
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1 = respon sangat kecil/lemah (poor) 

Untuk faktor-faktor ancaman, merupakan kebalikan dari 

faktor-faktor peluang, dimana skala 1 berarti sangat tinggi, 

respon superior terhadap perusahaan. Sedangkan skala 5 

berarti rendah, respon kurang terhadap perusahaan. 

 

5. Mengkalikan bobot dan rating kemudian menjumlahkannya 

untuk dimasukkan ke dalam matriks IE untuk IFAS dan EFAS. 

Tabel 3.1. EFAS 

KSF (Key 
Success Factor) 

Bobot Rating 
(1-4) 

Bobot x 
Rating 

PELUANG: 
1. 
2. 
3. 

   

ANCAMAN: 
1. 
2. 
3. 

   

TOTAL: 1,00   
    

Keterangan:  
   1 =  respon jelek 
   2 = respon dibawah rata-rata 
   3 = respon rata-rata 
   4 = respon diatas rata-rata 
   5 = respon luar biasa 
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Tabel 3.2. IFAS 
KSF (Key 
Success Factor) 

Bobot Rating 
(1-4) 

Bobot x 
Rating 

KEKUATAN: 
1. 
2. 
3. 

   

KELEMAHAN: 
1. 
2. 
3. 

   

TOTAL: 1,00   
Keterangan:  

   1 =  respon jelek 
   2 = respon dibawah rata-rata 
   3 = respon rata-rata 
   4 = respon diatas rata-rata 
   5 = respon luar biasa 

 

6.  Membuat Matrix IE 

Matrix IE dibuat dengan memposisikan organisasi ke dalam 

matriks dengan EFAS (baris) dan IFAS (kolom) dengan 3 

ukuran, kuat-sedang-lemah. Matrix IE dapat 

mengidentifkasikan 9 sel strategi perusahaan, tetapi pada 

prinsipnya kesembilan sel tersebut dapat dikelompokkan 

menjadi 3 strategi utama yaitu :  

Pertama, posisi pada sel I,II dan IV dapat digambarkan sebagai 

Grow dan Build. Strategi yang cocok : Intensive atau 

Integration. 

Kedua, posisi pada sel III,V, dan VII paling baik dikendalikan 

dengan strategi – strategi Hold dan Maintain. Strategi yang 

cocok : Market Penetration dan Product Development. 
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Ketiga, posisi perusahaan pada sel VI, VIII dan IX dapat 

menggunakan strategi Harvest atau Divestiture. 

 

Gambar 3.1.Matrix IE 

Pertama, posisi pada sel I,II dan IV dapat digambarkan sebagai 

Grow dan Build. Strategi yang cocok : Intensive atau Integration. 

Strategi intensive:  

Strategi ini melakukan usaha-usaha yang insentif untuk 

meningkatkan posisi persaingan perusahaan melalui produk yang 

ada.  

• Strategi Pengembangan Pasar (Market Development Strategy)  

• Strategi Pengembangan Produk (Product Development Strategy) 

• Strategi Penetrasi Pasar (Market Penetration Strategy) 

Strategi Integrasi 

Strategi ini agar perusahaan melalukan pengawasan yang lebih 

terhadap distributor, pemasok dan atau pesaing, misalkan melalui 

merger, akuisisi, atau membuat perusahaan sendiri. 

Strategi Umum : 

Kuat Rata‐rata Lemah

Tinggi 

 

Sedang 

 

Rendah 
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• Strategi Integrasi ke Depan (Forward Integration Strategy) 

• Strategi Integrasi ke Belakang (Backward Integration Strategy) 

• Strategi Integrasi ke Horizontal (Horizontal Integration Strategy) 

Kedua, posisi pada sel III,V, dan VII paling baik dikendalikan 

dengan strategi – strategi Hold dan Maintain. Strategi yang cocok : 

Market Penetration dan Product Development. 

Market Penetration 

Strategi penetrasi pasar paling sering digunakan dan 

dikombinasikan dengan strategi lain. Cara melakukan penetrasi 

pasar dengan menggencarkan unsur bauran pemasaran promosi dan 

harga, yaitu melalui antara lain menaikkan jumlah tenaga 

penjualan, meningkatkan anggaran iklan, menawarkan secara 

gencar berbagai item promosi penjualan, atau bahkan 

meningkatkan aktivitas publisitas. 

Product Development 

Merupakan strategi yang dijalankan untuk menaikkan penjualan 

dengan memperbaiki atau memodifikasi produk yang ada saat ini. 

Menjalankan strategi ini berarti melibatkan pengeluaran biaya 

penelitian dan pengembangan yang besar.  

Ketiga, posisi perusahaan pada sel VI, VIII dan IX dapat 

menggunakan strategi Harvest atau Divestiture. 
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Harvest 

Merupakan saat yang paling menguntungkan dimana perusahaan 

tinggal memanen atau memetik hasil keuntungannya yang telah 

matang selama ini. 

Divesture 

Jika langkah penghematan tidak menolong selanjutnya penjualan 

asset non produktif atau produktif seperti tanah, bangunan, dan 

aktiva tetap lainnya dilakukan untuk memperoleh dana segar. 

Strategi divestasi juga sering dilakukan untuk menggali modal 

untuk selanjutnya digunakan mendanai akuisisi atau investasi. 

Strategi ini dapat juga menjadi bagian dari keseluruhan strategi 

penghematan untuk memangkas bisnis yang tidak menguntungkan 

yang membebani dan memerlukan modal cukup banyak serta tidak 

sejalan dengan misi dan aktivitas perusahaan. 

7.  Membuat matriks SWOT 

Always Leave Blank S (Strengh) – Kekuatan: 
1. 
2. 
3. 
4. 

W (Weakness) – Kelemahan: 
1.  
2. 
3. 
4. 

O (Opportunity) – Peluang: 
1.  
2. 
3. 
4. 

SO Strategies: 
1.  
2. 
3. 
 

WO Strategies: 
1. 
2. 
3. 
 

T (Threats) – Ancaman: 
1.  
2. 
3. 
4. 

ST Strategies: 
1. 
2. 
3. 

WT Strategies: 
1.  
2. 
3. 
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. Menganalisis hasil dan menarik kesimpulan dari hasil analisis 

sehingga dapat mengetahui strategi alternatif yang dapat 

diterapkan  oleh perusahaan. 

8. Menentukan strategi alternatif 

9. Menentukan strategi prioritas dari 9 strategi menjadi 3 strategi 

pokok. 

10. Menentukan program dari setiap strategi 

 

 

 

 


