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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Dari perumusan Blue Ocean Strategy yang digunakan sebagai objek 

penelitian adalah bengkel motor IDA JAYA yang berlokasi di Kelud Raya No. 19, 

Semarang. Pemilihan bengkel motor IDA JAYA karena persaingan yang semakin 

kompetitif dan bengkel motor IDA JAYA membutuhkan strategi bisnis untuk 

menghadapi persaingan tersebut. Dari hal inilah perlunya sebuah strategi baru 

yang memberikan inovasi sehingga usaha yang dibangun dapat lebih unggul 

dalam persaingan. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2015) Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Dalam penelitian ini populasi yang akan diteliti adalah pemilik 

bengkel motor IDA JAYA, konsumen bengkel motor IDA JAYA dan pesaing 

bengkel motor IDA JAYA.  

   Sugiyono (2015) menyatakan sampel merupakan sebuah sub kelompok 

dari populasi yang dilipilih dalam penelitian. Dari hal tersebut hanya diambil 

sejumlah dari populasi yang ada dan tidak semuanya. Sampel dalam penelitian ini 

disebut responden dan berguna untuk memberikan informasi dengan penelitian 
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yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah Ibu Ida 

sebagai pemilik bengkel motor IDA JAYA dan anaknya Erik Gunawan serta 10 

konsumen yang pernah ke bengkel IDA JAYA dan bengkel motor Maximum. 

Penentuan sample dilakukan berdasarkan pengetahuan responden tentang strategi 

yang digunakan dalam bersaing, serta kondisi persaingan pasar bengkel motor 

IDA JAYA.  

 

3.2.1 Teknik Pengambilan Sampel 

Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan yaitu  menggunakan 

cara non probability sampling dengan teknik purposive sampling.  

Menurut Sugiyono (2015) menjelaskan bahwa purposive sampling adalah teknik 

penentuan sampel penelitian dengan beberapa kriteria atau pertimbangan 

tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih 

representatif.  Dari rata-rata jumlah konsumen bengkel motor IDA JAYA yang 

datang yaitu 30 orang, namun berdasarkan hasil observasi dan wawancara 

peneliti menentukan 10 orang yang termasuk dalam kriteria berdasarkan teknik 

purposive sampling untuk dijadikan sampel penelitian. 10 sampel tersebut 

ditentukan berdasarkan kriteria bagi mereka yang pernah mengunjungi bengkel 

motor IDA JAYA dan juga bengkel motor Maximum. Tujuan dari hal tersebut 

supaya sampel yang dipilih dapat memberikan data yang dibutuhkan peneliti 

karena sampel benar-benar memahami situasi persaingan pasar saat ini. Berikut 

adalah tabel jenis dan sumber data serta teknik pengumpulan data. 
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Tabel 3.3 Jenis Data, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Jenis Data Sumber Data Teknik 

pengumpulan Data 

Data Primer, yaitu harga, jarak, 

kelengkapan Spare Part, hasil 

perbaikan bengkel, luas tempat dan 

jumlah montir 

 

Konsumen 1. Wawancara 

2. Observasi 

3. Kuesioner 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara dan observasi. 

Wawancara dilakukan kepada Ibu Ida dan Erik Gunawan selaku pemilik usaha 

bengkel motor IDA JAYA. Observasi dilakukan untuk mengamati apa saja yang 

terjadi dilapangan kepada peneliti.  

 Dalam kanvas strategi yang akan dibuat perlu dibuat skala yang akan 

dijadikan dasar untuk membuat kategori dimana kategori tersebut akan 

menentukan seberapa tinggi rendahnya persaingan. Tabel skala berikut akan 

menjelaskan kategori pendapat konsumen sesuai faktor-faktor persaingan dalam 

usaha bengkel motor IDA JAYA. 

Jumlah kelas = k = 5  

Nilai Skor Maksimal = Skor 5 

Nilai Skor Minimal = Skor 1  

Interval =    i = 
                            

 
 

= 
   

 
  =  0,8 
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Bobot : 

1. 1 -  1,8  : Sangat Rendah 

2. 1,81 -  2,61 : Rendah 

3. 2,62 – 3,42  : Cukup 

4. 3,43 – 4,23  : Tinggi 

5. 4,24 – 5  : Sangat Tinggi 

Tabel 3.4.Kategori Pendapat Konsumen 

Faktor  

Persaingan 

Skala 

1-1.8 1.81-2.61 2.62-3.42 3.43-4.23 4.24-5 

Harga Sangat Mahal Mahal  Netral Murah Sangat murah 

Jarak Sangat Jauh Jauh Netral Dekat Sangat Dekat 

Kelengkapan 

Spare part 

Tidak 

Lengkap 

Kurang 

lengkap 
Netral Lengkap 

Sangat 

lengkap 

Hasil 

Perbaikan 
Sangat Jelek Jelek Netral Bagus Sangat Bagus 

Luas Tempat 
Sangat 

Sempit 
Sempit Netral Luas Sangat Luas 

Jumlah 

Montir 

Sangat 

Sedikit 
Sedikit Netral Banyak 

Sangat 

Banyak 

 

Berdasarkan pada tabel diatas, penelitian ini membutuhkan rentan skala 

untuk menentukan tinggi rendahnya pendapat responden  terhadapap persaingan 

yang ada. Dimana skala 4,24-5 menunjukkan untuk faktor harga yang sangat 

murah dan skala 1-1,8 menunjukkan faktor harga yang sangat mahal. Untuk jarak 

tempuh menuju lokasi bengkel motor IDA JAYA pada skala 4,24-5 menunjukkan 

faktor jarak yang sangat dekat untuk menuju ke bengkel sedangkan skala 1-1,8 

menujukkan jarak yang sangat jauh untuk menuju bengkel. Kelengkapan spare 

part di bengkel motor IDA JAYA pada skala 1-1,8 menunjukkan bawah 

ketersediaan spare part di bengkel tidak lengkap, sedangkan skala 4,24-5 

menujukkan ketersediaan spare part yang sangat lengkap. Pada hasil perbaikan 
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yang dilakukan di bengkel motor IDA JAYA pada skala 1-1,8 menunjukkan 

faktor bahwa hasil perbaikan jelek dan untuk skala 4,24-5 menunjukkan bahwa 

hasil perbaikan yang telah dilakukan oleh bengkel motor IDA JAYA sangatlah 

bagus.  Untuk luas tempat dari bengkel motor IDA JAYA apabila pada skala 1-1,8 

maka menunjukkan bahwa lokasi bengkel sangat sempit, sedangkan skala 4,24-5 

menunjukkan bahwa kondisi bengkel sangat luas menurut konsumen. Yang 

terakhir yaitu jumlah montir yang dimiliki oleh bengkel motor IDA JAYA apabila 

menunjukkan skala 1-1,8 maka jumlah montir yang dimiliki sangat sedikit dan 

apabila menunjukkan skala 4,24-5 maka menujukkan bahwa jumlah montir yang 

dimiliki sangat banyak. 

 

3.4. Teknik Analisis Data 

 Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 

Deskriptif kualitatif adalah teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data menggunakan 

bahasa verbal yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi  (Sugiyono, 

2015). 

 Metode analisis data dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahapan yaitu 

dengan membuat kanvas strategi, membuat kerangka enam jalan yang berguna 

untuk melihat peluang, dan membuat kerangka kerja empat langkah. Tabel berikut 

akan menjelaskan analisis dalam penelitian ini. Langkah-langkah dalam metode 

analisis data adalah sebagai berikut : 
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1. Membuat kanvas strategi 

Dari pembuatan kanvas strategi menghasilkan grafik yang memperlihatkan 

perbandingan tinggi rendahnya dari faktor-faktor yang dijadikan ajang 

persaingan. 

2. Menggunakan kerangka enam jalan untuk melihat peluang 

Peluang akan di gunakan dalam perumusan strategi sesuai Blue Ocean 

Strategy adalah sebagai berikut : 

a. Mencermati industri alternatif  

Mendapat gambaran peluang dari mencermati industri alternatif. 

b. Mencermati kelompok-kelompok strategis dalam industri 

Mendapat gambaran peluang dari mencermati kelompok-kelompok 

strategis industri. 

c. Mencermati rantai pembeli 

Mendapat gambaran peluang dari mencermati rantai pembeli. 

d. Mencermati penawaran produk dan jasa pelengkap 

Mendapat gambaran peluang dari mencermati penawaran produk dan 

jasa pelengkap. 

e. Mencermati daya tarik emosional dan fungsional bagi pembeli 

Mendapat gambaran peluang dari mencermati daya tarik emosional 

dan fungsional bagi pembeli. 

f. Mencermati waktu 

Mendapat gambaran dari mencermati waktu dan tren dalam usaha. 

3. Penyusunan kerangka kerja empat langkah 
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Menguraikan faktor yang berguna dalam menyusun strategi persaingan 

dengan pendekatan Blue Ocean Strategy adalah sebagai berikut : 

a. Hapuskan 

Menghapuskan faktor yang dirasa mengurangi nilai dalam usaha. 

Hal ini mendorong pemilik usaha agar menghilangkan faktor yang 

selalu jadi ajang persaingan. 

b. Kurangi 

Mengurangi faktor produksi sampai batas terendah. Hal ini 

mendorong pemilik usaha untuk mengurangi faktor yang dianggap 

berlebihan namun tidak menambah nilai bagi konsumen. 

c. Tingkatkan 

Meningkatkan faktor-faktor dari segi kualitas maupun kuantitas 

sehingga mencapai batas tertinggi. Pemilik  usaha didorong agar 

dapat menemukan faktor apa yang harus ditingkatkan secara 

maksimal sehingga dapat meningkatkan nilai pembeli. 

d. Ciptakan 

Menciptakan sebuah penawaran yang baru yang belum pernah 

ditawarkan sebelumnya oleh industri lain. Hal ini mendorong 

pemilik usaha untuk mampu menciptakan sebuah penawaran baru 

bagi konsumen yang belum pernah ada sebelumnya. 

e. Menyusun strategi bersaing dengan pendekatan Blue Ocean 

Strategy. 
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Dengan menyusun Blue Ocean Strategy sebagai strategi bersaing 

akan membantu pemilik usaha dalam persaingan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




