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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Obyek Penelitian 

Es Krim Florian merupakan salah satu café es krim yang klasik dan sudah 

berdiri sejak tahun 1980 di jalan MT. Haryono 571, Semarang. Toko ini menjual 

berbagai jenis es krim dan makanan. 

3.2. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan elemen yang menjadi perhatian dalam suatu 

penelitian (Ferdinand, 2014). Populasi merupakan keseluruhan unsur yang 

memiliki ciri dan karateristik yang sama. Penentuan spesifikasi populasi dalam 

suatu penelitian mutlak dilakukan agar penelitian dapat dilakukan dengan terarah 

dan sistematis. Populasi pada penelitian ini adalah pemilik, karyawan dan 

konsumen. Pemilik perusahaan berjumlah 1 orang, 15 orang karyawan dan jumlah 

konsumen tidak diketahui secara pasti.  

Sampel merupakan bagian dari populasi (Ferdinand, 2014). Metode 

pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik pengambilan sampel 

yaitu purposive sampling. Purposive sampling adalah pengambilan sampel 

berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. 

Kriteria yang ditetapkan adalah sebagai berikut: 

1. Karyawan yang telah bekerja lebih dari 5 tahun. 
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2. Karyawan yang menempati posisi kunci, di Es Krim Florian tidak ada 

manajer resto sehingga yang digunakan sebagai sampel adalah bagian 

kitchen dan waiter. 

3. Konsumen yang sudah melakukan pembelian es krim Florian minimal tiga 

kali. 

Dalam penelitian ini, sampel diperoleh dengan kriteria tertentu yaitu 1 

orang pemilik Es Krim Florian, 2 orang karyawan yang telah bekerja lebih dari 5 

tahun yaitu 1 orang karyawan bagian waiter dan 1 orang karyawan bagian kitchen 

dan 10 orang konsumen yang sudah melakukan pembelian es krim Florian 

minimal tiga kali. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data mengenai komponen 

Blue Ocean Strategy pada Es Krim Florian. Berdasarkan jenisnya, data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber data primer diperoleh 

dari hasil wawancara dengan 1 orang pemilik Es Krim Florian, 2 orang karyawan 

yaitu 1 orang karyawan bagian waiter dan 1 orang karyawan bagian kitchen dan 

10 orang konsumen yang sudah melakukan pembelian es krim Florian minimal 

tiga kali dengan cara ditanya kesediaannya untuk melakukan wawancara, hingga 

mendapatkan 10 orang konsumen dan observasi langsung ke obyek penelitian. 

 

 

 



44 
 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode interview atau wawancara kepada 1 orang pemilik Es Krim Florian, 2 

orang karyawan yang telah bekerja lebih dari 5 tahun yaitu 1 orang karyawan 

bagian waiter dan 1 orang karyawan bagian kitchen dan 10 orang konsumen yang 

sudah melakukan pembelian es krim Florian minimal tiga kali.  

 

3.5. Alat Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan langkah dari Blue Ocean 

Strategy sesuai dengan Kim dan Mauborgne (2005). Langkah-langkah analisisnya 

adalah sebagai berikut: 

1. Identifikasi faktor persaingan 

Identifikasi faktor persaingan dilakukan dengan cara melakukan survey 

dan brainstorming dengan diskusi bersama pemilik, dan karyawan 

mengenai faktor utama yang mempengaruhi bisnis es krim Florian. 

Identifikasi faktor persaingan juga dilakukan dengan melakukan 

perbandingan dengan perusahaan sejenis. 

2. Kanvas strategi 

Kanvas strategi dilakukan dengan melihat strategi berdasarkan beberapa 

indikator yaitu (Kim dan Mauborgne, 2005): 

a. Keadaan kompetisi 

Mengetahui kondisi pesaing dan industri saat ini 
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b. Standar produk dan jasa 

Mengetahui standar es krim dan kesehatan yang disyaratkan dan 

dimiliki es krim Florian saat ini 

c. Keinginan konsumen 

Mengetahui keinginan konsumen dengan cara melakukan survey 

konsumen 

d. Rangkuman tingkat penawaran yang didapatkan pembeli dalam 

semua faktor kompetisi 

Mengetahui kelebihan dan kekurangan dari kompetitor sejenis 

yang dapat didapatkan oleh konsumennya. 

3. Kerangka kerja 6 jalur 

Kerangka kerja enam langkah dalam strategi blue ocean adalah 

sebagai berikut (Kim dan Mauborgne, 2005): 

a. Mencermati industri-industri alternatif 

Memperhatikan industri yang dapat berperan menjadi pendamping 

bisnis yang ada. 

b. Mencermati kelompok-kelompok strategis dalam industri 

Memperhatikan industri yang dianggap memiliki potensi lebih 

besar dibandingkan kelompok industri lainnya. 

c. Mencermati rantai pembeli 

Memperhatikan kelompok konsumen yang menjadi target pasar 

potensial 

d. Mencermati penawaran produk dan jasa pelengkap 
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Memperhatikan persaingan dalam bisnis pelengkap. 

e. Mencermati daya tarik emosional atau fungsional bagi pembeli 

Menonjolkan salah satu daya tarik emosional atau fungsional 

sehingga tercipta pasar premium. 

f. Mencermati waktu 

Memperhatikan waktu yang tepat untuk masuk ke pasar. 

4. Kerangka kerja 4 langkah 

Untuk mengkonstruksi elemen-elemen nilai pembeli dalam membuat 

kurva nilai baru, ada 4 pertanyaan kunci untuk menantang logika strategi 

dan model bisnis sebuah industri (Kim dan Mauborgne, 2005) : 

a. Faktor apa sajakah yang harus dihapuskan dari faktor-faktor yang 

telah diterima begitu saja oleh industri ? 

b. Faktor apa saja yang harus dikurangi hingga dibawah standar 

industri? 

c. Faktor apa saja yang harus ditingkatkan hingga diatas standar 

industri? 

d. Faktor apa saja yang belum pernah ditawarkan industri sehingga 

harus diciptakan? 

5. Berdasarkan rangkaian langkah tersebut, dirumuskan suatu matriks yaitu 

Skema Hapuskan-Kurangi-Tingkatkan-Ciptakan (Kim dan Mauborgne, 

2005). Skema ini melakukan pembagian mengenai kegiatan apa saja yang 

harus dihapuskan, dikurangi, ditingkatkan dan diciptakan oleh Es Krim 

Florian. 




