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BAB III 

METODE PELENILITIAN 

 

3.1. Objek dan Lokasi Penelitian 

 

Pada penelitian ini, objek penelitiannya adalah Moaci Cindy. Penelitian ini 

dilakukan di tempat produksi sekaligus tempat tinggal pemilik Moaci Cindy yang 

berlokasi di Kampung Setrong no 48, Semarang. Objek penelitian yang dipilih 

adalah Moaci Cindy karena Moaci Cindy merupakan salah satu produsen kue 

moaci yang ada di Semarang, yang merupakan usaha kecil namun bisa bersaing di 

dalam industri makanan dan mampu bertahan selama 14 tahun.  

3.2. Sampel dan Teknik Sampling 

 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sehingga tidak 

menggunakan istilah populasi. Menurut Sugiyono (2014 : 363) dalam penelitian 

kualitatif istilah populasi diganti dengan istilah social situation atau situasi sosial. 

Dalam penelitian ini yang menjadi situasi sosial yang akan diteliti yaitu kekuatan, 

kelemahan, peluang dan ancaman antar produsen kue moaci yang ada di Semarang. 

Menurut Santoso dan Tjiptono (2001 : 80) sampel adalah bagian atau sejumlah 

cuplikan tertentu yang diambil dari suatu populasi dan diteliti secara rinci. Sampel 

dalam penelitian ini adalah pemilik Moaci Cindy, pemilik kue moaci Gemini dan 

pemilik kue moaci Linda serta narasumber lainnya yaitu 10 konsumen yang pernah 

membeli kue moaci di ketiga produsen moaci tersebut. 
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Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat 

berbagai teknik sampling yang digunakan. Pada penelitian ini teknik sampling yang 

digunakan yaitu non probability sampling dengan teknik purposive sampling. 

Menurut Santoso dan Tjiptono (2001 : 90) purposive sampling merupakan teknik 

pengambilan sampel berdasarkan ciri - ciri khusus atau sifat - sifat populasi yang 

sudah diketahui sebelumnya. Sampel pada penelitian ini adalah pemilik Moaci 

Cindy, pemilik kue moaci Gemini, pemilik kue moaci Linda karena beliau yang 

mengetahui internal dan eksternal dari masing - masing usahanya.  

3.3. Jenis Penelitian dan Sumber Data 

 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif. 

Menurut Sugiyono ( 2014 : 540) penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

bersifat menggambarkan suatu peristiwa, gejala, fenomena, baik menggunakan 

data kuantitatif maupun kualitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk menghitung 

bobot dan skor pada setiap matriks, sedangkan metode kualitatif digunakan untuk 

menganalisis SWOT dan QSPM. 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Data 

primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung 

dari sumber datanya. Untuk memperoleh data primer ini sumber datanya yaitu 

pemilik kue moaci Cindy, Gemini dan Linda serta 10 konsumen yang sudah 

membeli kue moaci. Untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara 

dengan pemilik kue moaci Cindy, Gemini dan Linda, membagi kuesioner kepada 
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10 konsumen yang membeli kue moaci pada Cindy, Gemini dan Linda serta 

melakukan observasi yang dilakukan di lapangan.    

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan 

teknik wawancara, observasi dan kuesioner. Wawancara merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab langsung antara peneliti 

terhadap narasumber. Pada penelitian ini wawancara yang dipilih yaitu wawancara 

terstruktur. Menurut Sugiyono (2014 : 386) wawancara terstuktur merupakan 

teknik pengumpulan data dimana peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang 

informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, peneliti menyiapkan instrumen 

penelitian berupa pertanyaan - pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun 

telah disiapkan. Wawancara ini dilakukan dengan pemilik Moaci Cindy yaitu Ibu 

Sulistiowati Widjaja, pemilik Moaci Gemini dan pemilik Moaci Linda. Dan data 

juga dilakukan dengan teknik observasi atau pengamatan di lapangan untuk melihat 

situasi dan kondisi yang terjadi. Untuk memperoleh data dari 10 konsumen dengan 

cara membagikan kuesioner. Menurut Sugiyono (2011) kuesioner adalah teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi pertanyaan tertulis untuk 

dijawab responden.  

3.5. Metode Analisis Data 

 

Berikut ini adalah langkah - langkah dalam menganalisis data pada 

penelitian ini : 
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1. Observasi objek dan menentukan faktor - faktor kekuatan, kelemahan, peluang 

dan ancaman pada usaha Moaci Cindy. 

2. Penentuan faktor kekuatan dan kelemahan juga didukung dari analisis 

deskriptif konsumen, yang diperoleh dari kuesioner dengan menggunakan 

Skala Likert sebagai berikut: 

Untuk jawaban  : 

Sangat Setuju   : 5 

Setuju    : 4 

Netral    : 3 

Tidak Setuju   : 2 

Sangat Tidak Setuju : 1 

Berikut ini adalah cara menghitung rentang skala untuk menentukan kategori 

 dari tiap indikator (Umar,2002) : 

a. Kalikan indikator dengan jumlah responden yang memilih untuk 

menentukan skor menurut kategori. 

b. Tentukan rentang skor terendah dan skor tertinggi dengan cara mengalikan 

jumlah responden dengan bobot paling rendah dan paling tinggi. 

Nilai terendah = 10 x 1 = 10 

Nilai tertinggi = 10 x 5 = 50 
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c. Tentukan skala penilaian tiap kategori dengan menentukan rentang skor 

terendah dan skor tertinggi dengan cara mengalikan jumlah responden 

dengan bobot paling tinggi dikurangi dengan bobot paling rendah, 

kemudian dibagi dengan jumlah kategori jawaban. 

Rumus : 

RS = n (nilai tertinggi - nilai terendah) 

     m 

Keterangan : 

RS : Rentang Skala 

n : Jumlah Responden 

m : Jumlah Kategori 

 

Oleh karena itu, skala penilaian tiap kategori adalah sebagai berikut: 

RS = 10 ( 5 - 1)  

5 

= 40 

   2 

= 20 

Jadi, rentang skala untuk masing - masing kategori adalah 20, sehingga 

 kategorinya adalah sebagai berikut: 

10 - 29 = Tidak Setuju 

30 - 50 = Setuju 
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3. Membuat matriks IFE dengan menentukan faktor - faktor kekuatan dan 

kelemahan (faktor internal). Kemudian menentukan bobot serta peringkat pada 

masing - masing faktor baik kekuatan maupun kelemahan. Dalam pemberian 

bobot, total bobot harus 1,00. Pemberian peringkat pada faktor - faktor 

kekuatan harus memperoleh peringkat 3 atau 4, sedangkan pada faktor - faktor 

kelemahan harus memperoleh peringkat 1 atau 2. Setelah itu, kalikan bobot 

dan peringkat pada masing - masing faktor untuk menentukan skor bobot. 

Hitunglah total skor bobot dengan menjumlah seluruh skor bobot pada masing 

- masing faktor. Berikut ini adalah tabel matriks IFE. 

Tabel 3.1 

MATRIX INTERNAL FACTOR EVALUATION  

 

Faktor - faktor Internal  Bobot Peringkat Skor Bobot 

Kekuatan 

1.    

2.    

3.    

Kelemahan 

1.    

2.    

3.    

Total 1,00   
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4. Membuat matriks EFE dengan menentukan faktor - faktor peluang dan 

ancaman (faktor eksternal). Kemudian menentukan bobot serta peringkat pada 

masing - masing faktor baik peluang maupun ancaman. Dalam pemberian 

bobot, total bobot harus 1,00. Setelah itu, kalikan bobot dan peringkat pada 

masing - masing faktor untuk menentukan skor bobot. Hitunglah total skor 

bobot dengan menjumlah seluruh skor bobot pada masing - masing faktor. 

Berikut ini adalah tabel matriks EFE. 

        Tabel 3.2 

MATRIX EXTERNAL FACTOR EVALUATION 

 

Faktor - faktor Internal  Bobot Peringkat Skor Bobot 

Peluang 

1.    

2.    

3.    

Ancaman 

1.    

2.    

3.    

Total 1,00   
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5. Membuat CPM (Competitive Profile Matrix) dengan membandingkan faktor - 

faktor yang ada pada usaha dengan pesaing yang paling memberikan pengaruh. 

Tentukan bobot dan peringkat pada masing - masing faktor, untuk pemberian 

peringkat boleh berdeda antara pesaing 1 dengan pesaing 2. Untuk pemberian 

bobot, totalnya harus 1,00. Untuk kolom nilai diperoleh dengan mengalikan 

bobot dengan peringkat, kemudian jumlah nilai pada masing - masing pesaing. 

Perolehan nilai yang tinggi menunjukan bahwa pesaing tersebut merupakan 

pesaing yang paling kuat. Untuk penentu faktor keberhasilan pada tabel CPM 

ini diperoleh berdasarkan wawancara dari pemilik, pesainh dan konsumen. 

Tabel 3.3 

TABEL CPM (COMPETITIVE PROFILE MATRIX) 

Faktor Penentu 

Keberhasilan 
Bobot 

PESAING I PESAING II 

Peringkat Nilai Peringkat Nilai 

      

      

      

TOTAL 1.00     
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6. Membuat matriks IE dengan memasukkan hasil matriks IFE dan matriks EFE 

ke dalam sel. Hasil matriks IFE berada pada sumbu X dan hasil matriks EFE 

berada pada sumbu Y. Dengan pembuatan matriks IE ini mampu mengetahui 

posisi suatu perusahaan dalam menjalankan strateginya saat ini. 

MATRIKS INTERNAL EKSTERNAL 

 

           

      

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Gambar Matriks IE 

Sumber : Fred, David (2011) 
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7. Membuat matriks SWOT dengan mencatat faktor - faktor kelebihan, 

kelemahan, peluang, dan ancaman. Menentukan strategi SO dengan 

mencocokan kekuatan dan peluang, strategi ST dengan mencocokan kekuatan 

dan ancaman, strategi WO dengan mencocokan kelemahan dan peluang, dan 

strategi WT dengan mencocokan kelemahan dan ancaman. Berikut ini adalah 

tabel matriks SWOT. 

        Tabel 3.4 

MATRIX SWOT 

 Kekuatan (S): 

1. 

2. 

Kelemahan (W): 

1. 

2. 

Peluang (O): 

1. 

2. 

Strategi SO : 

1. 

2. 

Strategi WO: 

1. 

2. 

Ancaman (T): 

1. 

2. 

Strategi ST: 

1. 

2. 

Strategi WT: 

1. 

2. 

 

8. Membuat matriks QSPM dengan memasukan faktor - faktor kekuatan, 

kelemahan, peluang dan ancaman dari matriks IFE dan EFE. Masukan strategi 

- strategi hasil dari analisis matriks SWOT untuk dibandingan strategi mana 

yang paling tepat untuk dilakukan. Tentukan bobot pada masing - masing 

faktor. Tentukan skor daya tarik (AS) dengan mengajukan pertanyaan 

“Apakah faktor ini memengaruhi pilihan strategi yang dibuat?”, kemudian beri 
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peringkat 1,2,3,4. Kalikan bobot dan AS pada masing - masing strategi maka 

akan menghasilkan TAS. Jumlahkan seluruh TAS pada masing - masing 

strategi. Jumlah TAS yang paling tinggi menunjukan bahwa strategi tersebut 

tepat untuk dilakukan di perusahaan tersebut. 

Tabel 3.5 

TABEL QSPM 

Faktor Bobot Strategi 1 Strategi 2 Strategi 3 

AS TAS AS TAS AS TAS 

Peluang 

1.        

2.        

Ancaman 

1.        

2.        

Kekuatan 

1.        

2.        

Kelemahan   

1.        

2.        

Total         

 

   


