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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 Objek dan Lokasi Penelitian 

Objek penelitian ini adalah otak – otak bandeng. Penelitian ini 

dilakukan karena banyaknya otak – otak bandeng yang hanya memiliki rasa 

original dan bentuk satu ekor utuh ikan bandeng, sehingga peneliti berminat 

untuk menginovasikan otak – otak bandeng dari segi rasa dan bentuk. 

Lokasi penelitian ini berada di toko oleh – oleh ternama yaitu 

Bandeng Juwana Elrina (Jalan Pandanaran) Kota Semarang, Jawa Tengah. 

 Populasi dan Sampel 

 Populasi  

Populasi ialah suatu kelompok dari elemen penelitian, dimana 

elemen ialah unit terkecil yang merupakan sumber dari data yang 

diperlukan. Selain itu, populasi ada yang terbatas dan tidak terbatas, dalam 

Kuncoro (2003:108). Populasi dalam penelitian ini ialah konsumen otak – 

otak bandeng di toko oleh – oleh ternama di Kota Semarang yaitu Bandeng 

Juwana Elrina (Jalan Pandanaran), yang tiga bulan terakhir mengkonsumsi 

otak – otak bandeng dan berdomisili di kota Semarang. Penentuan populasi 

untuk penelitian ini didasari oleh sebuah alasan bahwa toko oleh – oleh 

bandeng di Kota Semarang yang banyak dikunjungi oleh konsumen ialah 

toko oleh – oleh yaitu Bandeng Juwana Elrina (Jalan Pandanaran). 
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 Sampel  

Sampel ialah bagian dari populasi yang diharapkan dapat mewakili 

populasi penelitian, Kuncoro (2003;107). Sampel dalam penelitian ini ialah 

konsumen otak – otak bandeng yang tiga bulan terakhir mengkonsumsi otak 

– otak bandeng dan berdomisili di Kota Semarang dan merupakan 

pengunjung di toko oleh – oleh yaitu Bandeng Juwana Elrina (Jalan 

Pandanaran) dan bersedia menjadi responden. Sampel dalam penelitian ini 

berjumlah 15 orang. Penelitian ini menggunakan teknik sampling purposive 

sampling.  

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

Purposive sampling. Menurut Sekaran (2006: 136) teknik purposive 

sampling merupakan teknik pengambilan sampel dengan memilih subjek 

berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh peneliti dengan tujuan 

untuk memperoleh informasi yang diinginkan. Tujuan penggunaan teknik 

sampling purposive sampling dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui 

ketertarikan responden terhadap ide – ide inovasi otak – otak bandeng serta 

tanggapan responden terhadap produk inovasi otak – otak bandeng dari segi 

rasa dan bentuk. Oleh sebab itu, dibutuhkan sampel dengan kriteria sebagai 

berikut: 

i. Konsumen otak – otak bandeng yang tiga bulan terakhir 

mengkonsumsi otak – otak bandeng 

ii. Berdomisili di kota Semarang 
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iii. Merupakan pengunjung di toko oleh – oleh Bandeng Juwana 

Elrina (jalan pandanaran) Kota Semarang. 

 Metode Pengumpulan Data 

 Jenis dan Sumber Data: 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

dan sekunder. Data yang dikumpulkan dari sumber – sumber asli untuk 

tujuan tertentu dalam Kuncoro (2003:127). Data primer yang diperoleh dari 

hasil survey adalah data mengenai bagaimanakah inovasi otak – otak 

bandeng.  Data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1) Jenis olahan otak – otak bandeng yang sudah ada di 

pasaran. 

2) Varian rasa apa saja yang sudah ada dipasaran. 

3) Bentuk olahan otak – otak bandeng yang sudah ada 

dipasaran. 

4) Tanggapan responden terhadap inovasi produk makanana 

yang akan dilakukan. 

5) Varian rasa baru yang diinginkan responden. 

6) Varian bentuk baru yang diinginkan responden. 

 Teknik Pengumpulan Data: 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah memakai 

teknik observasi dan kuesioner. 

 



27 
 

a. Observasi  

Menurut Kuncoro (2003:137) observasi yang tidak 

terstruktur menghendaki peneliti untuk secara aktif 

mengamati situasi dengan pertanyaan – pertanyaan yang 

tidak formal atau hanya sedikit terstruktur, sekedar dapat 

mengarahkan peneliti dalam mendapatkan informasi. 

Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengumpulkan data yaitu: 

1) Varian rasa otak – otak bandeng apa saja  

yang sudah ada dipasaran. 

2) Varian bentuk otak – otak bandeng apa saja 

yang sudah ada dipasaran. 

3) Apakah sudah ada produk makanan seperti 

produk yang akan dihasilkan sebagai bentuk 

dari inovasi yang akan dilkaukan. 

4) Apakah masih ada peluang untuk 

melaksanakan inovasi produk makanan 

berbahan dasar ikan bandeng. 

b. Kuesioner  

Menurut Sugiyono (2008), kuesioner adalah teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. 
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Pembagian kuesioner terhadap 15 orang dengan ciri – ciri 

ialah konsumen otak – otak bandeng yang tiga bulan terakhir 

mengkonsumsi otak – otak bandeng, berdomisili di Kota 

Semarang, dan merupakan pengunjung di toko oleh – oleh 

Bandeng Juwana Elrina (Jalan Pandanaran).  

Kuesioner ini bertujun untuk mengumpulkan data 

sebagai berikut: 

1) Tanggapan responden terhadap inovasi 

produk makanan yang akan dilakukan. 

2) Varian rasa baru yang diinginkan responden. 

3) Varian bentuk yang diinginkan responden. 

 Teknik Analisis Data: 

Menurut Umar (2002) dalam (Kusumawati, 2010), teknik analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif 

kualitatif. Analisis secara deskripstif merupakan metode analisis yang 

menggunakan atau menguraikan keadaan yang berhubungan dengan data – 

data yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari beberapa peristiwa 

yang bersifat sulit diukur dengan angka. Analisis data deskriptif ini 

digunakan untuk mengetahui proses inovasi otak – otak bandeng yang 

memiliki rasa terbaru, yang belum ada dipasaran. Tahap – tahapnya adalah 

sebagai berikut: 
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a. Tahap Idea generation: 

Melakukan penggalian ide dengan cara pembagian kuesioner 

kepada 15 orang responden yang memiliki kriteria konsumen otak – 

otak bandeng yang tiga bulan terakhir mengkonsumsi otak – otak 

bandeng, berdomisili di Kota Semarang, dan merupakan 

pengunjung di toko oleh – oleh Bandeng Juwana Elrina (Jalan 

Pandanaran). 

1) Membagikan kuesioner terbuka idea generation kepada 

responden. 

2) Membuat tabulasi data dari kuesioner idea generation. 

3) Membuat peringkat data tertinggi dan terendah. 

b. Tahap Opportunity recognition 

Cara yang digunakan untuk mengenali peluang inovasi otak – otak 

bandeng dari segi rasa dan bentuk ini adalah dengan melihat dua 

faktor pertimbangan yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor 

eksternal yang menjadi pertimbangan yaitu: 

1) Mengidentifikasi kapabilitas internal produk inovasi otak – 

otak bandeng sebagai berikut: 

i. Teknik: 

1. Mendatangi supermarket/pasar modern 

penyedia bahan baku otak – otak bandeng. 

2. Melakukan pencatatan hasil observasi. 

ii. Ketersediaan bahan baku: 
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1. Bahan baku bisa ditemukan di Semarang. 

2. Ketersediaan bahan baku terjamin. 

iii. Terjangkaunya harga bahan baku. 

2) Mengidentifikasi kapabilitas eksternal prosuk inovasi otak – 

otak bandeng sebgai berikut: 

i. Memmbuat tabulasi data dari kuesioner 

opportunity recognition. 

ii. Memberi peringkat data yang tertinggi dan 

terendah. 

c. Tahap Idea Evaluation: 

1) Memaparkan ide data yang didapat dari tahap idea 

generation. 

2) Menyelarasakan antara ide dengan kriteria internal dan 

eksternal. 

3) Ide yang sesuai dengan kriteria internal dan eksternal akan 

lolos ketahap selanjutnya. 

d. Tahap Development : 

Pada tahap ini didapat satu ide yang tepat setelah melalui 

penyaringan ide dari hasil pembagian kuesioner, maka diciptakan: 

1) Design awal produk: 

Pembuatan desain awal produk otak – otak bandeng inovasi. 

2) Prototype:  

Pembuatan prototype inovasi otak – otak bandeng. 
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3) Uji prototype 

a. Membagikan kuesioner uji prototype beserta hasil 

protype kepada responden, uji prototype yang 

dilakukan sebanyak dua kali. 

b. Mencatat hasil jawaban responden dengan dsitribusi 

frekuensi yaitu mengelompokkan data kedalam 

beberapa kategori dengan disertai frekuensi dan 

persentase yang sesuai untuk menunjukkan 

banyaknya data dalam setiap kategori. 

4) Redesign 

Perbaikan produk jika terdapat kekurangan pada produk. 

Setelah dilakukan perbaikan pada produk, maka dimulai 

untuk pembuatan produk nyata. 

5) Menciptakan Produk Akhir: 

Prosuk yang telah diperbaiki sesuai dengan keinginanan 

atau saran konsumen dan sesuai dengan hasil pengujian. 

6) Uji prototype ke 2: 

Melihat apakah otak – otak bandeng tersebut sudah sesuai 

dengan keinginan konsumen dengan melakukan pembagian 

kuesioner kepada responden. 

 

e. Tahap Commercialization 
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1) Membuat tabulasi data yang diperoleh dari kuesioner 

commercialization. 

2) Memberi peringkat data yang tertinggi dan terendah. 

3) Dari tabulasi diperoleh data yang bisa digunkana untuk tahap 

commercialization. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


