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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 Bagian dari bab ini berisi obyek penelitian, jenis data, partisipan, teknik pengumpulan 

data, dan juga cara analisis data yang akan dilakukan. 

3.1 Obyek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada apotek Alam Sehat Semarang yang berlokasi di Jalan 

Kentangan Barat 214 Semarang. Alasan pemilihan apotek Alam Sehat sebagai objek 

penelitian adalah karena apotek Alam Sehat selama ini berusaha menjual produk dengan 

harga murah namun pendapatannya cenderung mengalami penurunan. Selain itu, lokasi 

apotek Alam Sehat tidak terletak di jalan besar namun dapat terus berdiri selama 16 tahun 

ini. Hal ini berarti apotek Alam Sehat dapat terus bertahan ditengah persaingan dengan 

apotek-apotek lain di sekitarnya. Meskipun dapat terus bertahan, selama satu setengah 

tahun terakhir pendapatan kotor apotek Alam Sehat cenderung mengalami penurunan dan 

tidak dapat berkembang. Maka dari itu, penggunaan apotek Alam Sehat sebagai obyek 

penelitian untuk menemukan strategi bersaing yang tepat bagi apotek Alam Sehat 

mempertahankan posisi kompetitifnya di dalam pasar. 

3.2 Jenis Data 

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

didapatkan melalui wawancara dengan manajer apotek, kepala bagian operasional, kepala 

bagian pembelian, dan juga pegawai apotek mengenai kondisi lingkungan internal dan 

eksternal dari Apotek Alam Sehat. Partisipan dipilih dengan menggunakan ‘criterion-

based selection’. Ketika pemilihan partisipan berdasarkan dengan kriteria, hal tersebut 

berarti terdapat beberapa kriteria dalam mencari partisipan yang memenuhi kriteria 

tersebut. Kriteria partisipan untuk penelitian ini adalah sumber daya manusia di apotek 

Alam Sehat karena mereka adalah orang-orang yang paling tahu bagaimana keadaan 

apotek Alam Sehat. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan interview dalam pengumpulan data. Interview dilakukan 

dalam rangka menggali strategi apa saja yang telah dijalankan oleh apotek Alam Sehat 

untuk menjaga kelangsungan bisnisnya hingga sekarang. Selain itu dilakukan juga 

penggalian informasi dengan menggunakan studi dokumentasi dari apotek Alam Sehat. 
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Tabel 3.1 Sumber dan Metode Pengumpulan data 

SUMBER DATA METODE KETERANGAN 

Manajer  Strategi yang 

dijalankan 

 Performa apotek 

 Tantangan yang 

dihadapi apotek 

 

 In depth interview 

 23 April 2018 

Untuk menemukan 

alternatif strategi dan 

strategi bersaing. 

Kepala Operasional  Pengelolaan 

keuangan untuk 

penyediaan barang 

 Kontrol pelayanan 

terhadap pelanggan 

 Memantau 

persaingan dengan 

apotek sekitar 

 Pengelolaan 

hubungan antar 

pegawai 

 In depth interview 

 23 April 2018 

 

 Untuk mengetahui 

kondisi internal 

dan eksternal 

perusahaan. 

 Untuk 

menghasilkan 

alternatif strategi. 

 

Kepala Pembelian  Cara penyediaan 

barang 

 Strategi untuk 

mendapatkan 

barang dengan 

harga murah 

 In depth interview 

 23 April 2018 

 

 Untuk mengetahui 

kondisi internal 

dan eksternal 

perusahaan. 

 Untuk 

menghasilkan 

alternatif strategi. 

 

Pegawai  Tanggapan 

customer mengenai 

apotek Alam Sehat 

 Cara pelayanan 

apotek Alam Sehat 

 Penyediaan barang 

di apotek Alam 

Sehat 

 In depth interview 

 24 – 25 April 

2018 

 

 Untuk mengetahui 

kondisi internal 

dan eksternal 

perusahaan. 

 Untuk 

menghasilkan 

alternatif strategi. 

Perusahaan  Lingkungan 

internal 

 Lingkungan 

eksternal 

Studi dokumentasi Untuk mengasilkan 

IE Matriks. 
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3.4 Analisis Data 

Analisis data yang dilakukan terdiri dari empat tahapan: 

3.4.1 Analisis lingkungan eksternal (Matriks EFE) 

Informasi mengenai lingkungan eksternal perusahaan yang didapat diolah 

dengan menggunakan Matriks EFE. Penggalian faktor eksternal menggunkan 

peluang dan ancaman yang dimiliki perusahaan karena dua faktor tersebut tidak 

dapat dikontrol oleh perusahaan. Langkah-langkah pengisian Matriks EFE adalah 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan peryataan yang ada, para partisipan memberikan bobot yang 

selanjutnya dirata-rata, dan jumlah dari semua bobot harus sama dengan 1,0. 

Bobot yang diberikan untuk setiap pernyataan memiliki skala 1 sampai 3: 

Bobot 1 = kurang penting 

Bobot 2 = penting 

Bobot 3 = sangat penting 

Perhitungan selengkapnya ada pada lampiran 4. 

2. Partisipan memberikan peringkat atau rating untuk pernyataan tersebut. Rating 

yang diberikan memiliki skala 1 sampai 4: 

Rating 1 = respon jelek 

Rating 2 = respon rata-rata 

Rating 3 = respon di atas rata-rata 

Rating 4 = respon luar biasa 

3. Kalikan bobot dengan rating. 

Tabel 3.2 Matriks EFE 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

 

 

Pernyataan M KO KP P1 P2 P3 Jmlh B R BXR 

KESEMPATAN  

Penggunaan teknologi 3 3 3 2 2 2 15 0,1  0,4 

Pelayanan pesanan obat melalui 

telepon dan whatsapp 

      18   0,8 

Hubungan baik dengan konsumen       18   0,8 

Hubungan baik dengan para 

salesman 

      16   0,4 

Hubungan baik dengan apotek 

sekitar 

      14   0,3 

ANCAMAN  

Persaingan harga yang ketat       18   0,4 

Pemberian obat BPJS secara gratis 

dari rumah sakit atau klinik 

      10   0,2 

TOTAL  109  3,3 
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Keterangan: 

M= Manajer      P1= Pegawai 1 

KO= Kepala Operasional    P2= Pegawai 2 

KP= Kepala Pembelian    P3= Pegawai 3 

 

3.4.2 Analisis lingkungan internal (Matriks IFE) 

Informasi mengenai faktor internal perusahaan yang didapat diolah dengan 

menggunakan Matriks IFE. Penggalian faktor internal menggunakan kekuatan 

dan kelemahan perusahaan karena dua faktor tersebut yang dapat dikontrol oleh 

perusahaan. Langkah-langkah pengisian Matriks IFE adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan peryataan yang ada, para partisipan memberikan bobot yang 

selanjutnya dirata-rata, dan jumlah dari semua bobot harus sama dengan 1,0. 

Bobot yang diberikan untuk setiap pernyataan memiliki skala 1 sampai 3: 

Bobot 1 = kurang penting 

Bobot 2 = penting 

Bobot 3 = sangat penting 

Perhitungan selengkapnya ada pada lampiran 5. 

2. Partisipan memberikan peringkat atau rating untuk pernyataan tersebut. Rating 

yang diberikan memiliki skala 1 sampai 4: 

Rating 1 = kelemahan besar 

Rating 2 = kelemahan kecil 

Rating 3 = kekuatan kecil 

Rating 4 = kekuatan besar 

3. Kalikan bobot dengan rating. 
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Tabel 3.3 Matriks IFE 

 

Sumber:Data primer yang diolah (2018) 

Keterangan: 

M= Manajer      P1= Pegawai 1 

KO= Kepala Operasional    P2= Pegawai 2 

KP= Kepala Pembelian    P3= Pegawai 3 

3.4.3 Pembuatan Matriks IE 

Pembuatan matriks IE  menggunakan total nilai IFE matriks dan EFE matriks 

yang didapat dari pengalian bobot dan rating. Posisi perusahaan pada matriks IE 

didasarkan pada pertemuan total nilai IFE yang terletak pada sumbu X, dan total 

nilai EFE yang terletak pada sumbu Y. Pada matriks IE, bobot dari nilai IFE dan 

EFE bernilai sebagai berikut: 

Bobot 1,0 – 1,99 = posisi yang lemah bagi peusahaan 

Bobot 2,0 – 2,99 = posisi sedang bagi perusahaan 

Bobot 3,0 – 4,0 = posisi kuat bagi perusahaan 

Matriks IE dibagi menjadi tiga bagian utama yang memberikan dampak strategis 

yang berbeda bagi perusahaan. Bagian pertama, jika posisi perusahaan berada 

pada sel I, II, atau IV dapat disebut tumbuh dan membangun dan strategi yang 

tepat untuk sel-sel tersebut adalah strategi intensif (penetrasi pasar, 

pengembangan pasar, atau pengembangan produk) atau strategi integratif 

Pernyataan M KO KP P1 P2 P3 Jmlh B R BXR 

KEKUATAN   

Pelayanan yang baik terhadap 

konsumen 

3 3 3 3 3 3 18 0,14  0,56 

Harga yang bersaing       18   0,56 

Memiliki karyawan yang 

berpengalaman 

      16   0,48 

Kepala pembelian dan 

operasional mengontrol barang 

fast moving secara rutin 

      17   0,52 

Tidak hanya menjual obat 

dokter, tetapi juga menjual obat 

cina dan jamu atau herbal yang 

terdaftar di BPOM 

      9   0,21 

KELEMAHAN  

Lokasi di dalam gang       18   0,14 

Modal yang kurang kuat       17   0,13 

Barang habis tetapi tidak 

ketahuan 

      17   0,26 

TOTAL  130  2,86 
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(integrasi ke belakang, integrasi ke depan, integrasi horizontal). Bagian kedua, 

jika perusahaan berada pada sel III, V, atau VI akan paling tepat jika dikelola 

dengan strategi pertahankan dan pelihara yaitu dengan menerapkan strategi 

penetrasi pasar dan pengembangan produk. Baagian ketiga, jika perusahaan 

berada pada sel VI, VIII, IX, akan baik jika dikelola dengan strategi panen atau 

divestasi. Dengan mengetahui posisi perusahaan, akan memunculkan beberapa 

alternatif strategi yang dapat digunakan pada apotek Alam Sehat. 

Gambar 3.1 Matriks Internal Eskternal 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.4 Pembuatan Matriks Perencanaan Strategi Kuantitatif (QSPM) 

Beberapa alternatif strategi yang diperoleh dari IE Matriks selanjutnya akan 

dianalisis dengan menggunakan QSPM untuk menemukan strategi berasing terbaik 

yang dapat digunakan oleh apotek Alam Sehat. Kode ‘AS’ menunjukkan nilai daya 

tarik dan kode ‘TAS’ berarti total nilai daya tarik. Nilai bobot dapat menggunakan 

bobot yang telah didapat saat membuat IFE dan EFE matriks. ‘TAS’ didapat dari 

hasil mengalikan bobot dengan nilai daya tarik (Tabel 3.4).  

3.4.5 Implikasi Manajemen 

Berisi kemungkinan-kemungkinan yang akan dihadapi oleh perusahaan dalam 

menjalankan strategi yang telah dipilih. 
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Tabel 3.4Matriks Perencanaan Strategi Kuantitatif (QSPM) 

Strategi – Strategi Alternatif 

 Strategi I Strategi II 

Faktor – Faktor Kunci Bobot AS TAS AS TAS 

KEKUATAN 

Pelayanan yang baik 

terhadap konsumen 

0,14     

Harga yang bersaing 0,14     

Memiliki karyawan yang 

berpengalaman 

0,12     

Kepala operasional & 

pembelian mengontrol 

barang fast moving 

secara rutin 

0,13     

Tidak hanya menjual 

obat dokter, tetapi juga 

beberapa obat cina dan 

jamu yang terdaftar 

BPOM 

0,07     

KELEMAHAN 

Lokasi di dalam gang 0,14     

Modal yang kurang kuat 0,13     

Barang habis tetapi tidak 

ketahuan 

0,13     

Jumlah 1     

KESEMPATAN 

Penggunaan cara manual 

(tanpa komputer) dalam 

penjualan barang ke 

konsumen 

0,1     

Pelayanan pesanan obat 

melalui telepon dan 

whatsapp 

0,2     

Hubungan baik dengan 

konsumen 

0,2     

Hubungan baik dengan 

para salesman 

0,1     

Hubungan baik dengan 

apotek sekitar 

0,1     

ANCAMAN 

Persaingan harga yang 

ketat 

0,2     

Pemberian obat BPJS 

secara gratis dari rumah 

sakit atau klinik 

0,1     

Jumlah 1     

 

 

 

 


