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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Obyek Penelitian 

Penelitian ini mengambil obyek penelitian yaitu pada CV. Supplierrotan 

Nusantara.  

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah 1 orang pemilik, 70 orang karyawan, 9 

orang supplier dan pelanggan dari CV. Supplierrotan Nusantara, Semarang.  

Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 7 orang yang terdiri dari 1 

orang pemilik dan 2 orang manajemen yaitu manajer pemasaran dan produksi yang 

diambil karena paling mengetahui tentang operasional perusahaan. 2 orang supplier 

rotan. Sedangkan 2 orang calon konsumen yang digunakan adalah calon konsumen 

yang berasal dari luar negeri yang telah diberikan sampel produk CV. Supplierrotan 

Nusantara. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling 

yaitu pengambilan sampeldengan menyesuaikan dengantujuan penelitian. 

 Tabel 3.1  

Daftar Responden 

Posisi Keterangan Jumlah 

Pemilik  1 orang 

Manajemen Manajer Pemasaran 1 orang 

Manajer Keuangan 1 orang 

Supplier Rotan Jaya 1 orang 

Cv Udan Makmur 1 orang 

Konsumen Cascadia SDn Bhd (Malaysia) 1 orang 

Lam Liquidations LLC (USA) 1 orang 
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data mengenai kekuatan 

kelemahan, peluang dan ancaman bagi CV. Supplierrotan Nusantara, Semarang. 

Berdasarkan jenisnya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. 

Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan 1 orang pemilik, 2 

orang manajemen, 2 orang supplier dan 2 orang konsumen CV. Supplierrotan 

Nusantara. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode wawancara kepada sampel penelitian selain itu juga pengumpulan data 

melalui sumber eksternal seperti internet.  

 

 

 

Tabel 3.2 

Teknik Pengumpulan Data 

No Variabel Indikator Teknik Pengumpulan Data 

1 Faktor Internal Pemasaran Wawancara kepada pemilik,1 

karyawan (manajer pemasaran) 

dan 2 konsumen  

Keuangan Wawancara kepada 

pemilik,karyawan (manajer 

keuangan)  

Produksi Wawancara kepada pemilik  

Organisasi Wawancara kepada pemilik dan 

2 karyawan (manajer pemasaran 

,manajer keuangan) 
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No Variabel Indikator Teknik Pengumpulan Data 

2 Faktor 

Eksternal 

Kekuatan ekonomi Wawancara kepada pemilik dan 

karyawan (manajer keuangan), 

supplier bahan baku   

Kekuatan sosial Wawancara kepada pemilik dan 

karyawan (manajer pemasaran 

dan manajer keuangan) 

Kekuatan politik Wawancara kepada pemilik dan 

2 karyawan (manajer pemasaran 

dan manajer keuangan) 

Kekuatan teknologi Wawancara kepada pemilik dan 

2 karyawan (manajer pemasaran 

dan manajer keuangan ) 

Kekuatan kompetitif Wawancara kepada pemilik dan 

karyawan (manajer pemasaran) , 

2 supplier bahan baku  

 

 

3.5. Analisa Data 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT untuk 

mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki perusahaan 

dalam meningkatkan daya saingnya. Langkah-langkah analisisnya adalah sebagai 

berikut: 

1. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 7 orang yang terdiri dari 1 

orang pemilik dan 2 orang manajemen yaitu manajer pemasaran dan 

produksi yang diambil karena paling mengetahui tentang operasional 

perusahaan. 2 orang supplier rotan yaitu Rotan Jaya dan CV. Udan Makmur 

yang telah menjadi supplier CV. Supplierrotan Nusantara secara kontinu 

selama lebih dari lima tahun. Sedangkan 2 orang calon konsumen yang 

digunakan adalah calon konsumen yang berasal dari luar negeri yang telah 

diberikan sampel produk CV. Supplierrotan Nusantara dan telah 
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memberikan purchase order (PO) untuk pembelian produk pada tahun 

2019. 

2. Melakukan identifikasi dengan cara mendiskusikan dengan responden 

faktor apa saja yang dapat menjadi faktor internal CV. Supplierrotan 

Nusantara yang terdiri dari aspek pemasaran, keuangan, produksi dan 

organisasi dengan cara melakukan wawancara kepada 7 orang yaitu 1 orang 

pemilik, 2 orang manajemen, 2 orang calon konsumen dan 2 orang supplier 

CV. Supplierrotan Nusantara yang menjawab pertanyaan sesuai dengan 

tabel 3.2. 

3. Melakukan identifikasi dengan cara mendiskusikan dengan responden 

faktor apa saja yang dapat menjadi faktor eksternal CV. Supplierrotan 

Nusantara yang terdiri dari aspek kekuatan ekonomi, kekuatan sosial, 

kekuatan politik, kekuatan teknologi dan kekuatan kompetitif dengan cara 

melakukan wawancara kepada 7 orang yaitu 1 orang pemilik, 2 orang 

manajemen, 2 orang calon konsumen dan 2 orang supplier CV. 

Supplierrotan Nusantara yang menjawab pertanyaan sesuai dengan tabel 

3.2. 

4. Mengambil kesimpulan dari identifikasi faktor internal CV. Supplierrotan 

Nusantara dari masing-masing indikator aspek pemasaran, keuangan, 

produksi dan organisasi dengan cara merangkum hasil wawancara dari 

responden penelitian dan mengambil inti serta kesamaan pendapat 

responden terhadap pertanyaan yang diberikan kepada responden. 
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Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan analisis dominan dengan teori 

penjodohan pola (Yin, 2015). Penggunaan teori ini dimaksudkan dengan 

membandingkan pola berdasarkan persamaan pola untuk penguatan 

validitas internal studi kasus yang bersangkutan. Penjodohan pola yang 

digunakan ini adalah dengan metode eksplanasi tandingan sebagai pola. 

Dalam metode ini, pendapat dari responden lain diambil untuk dianalisis 

sebagai sebuah kesatuan pola sehingga didapatkan konfirmasi atas pendapat 

dari responden (Yin, 2015). 

5. Mengambil kesimpulan dari identifikasi faktor eksternal CV. Supplierrotan 

Nusantara dari masing-masing indikator aspek kekuatan ekonomi, kekuatan 

sosial, kekuatan politik, kekuatan teknologi dan kekuatan kompetitif dengan 

cara merangkum hasil wawancara dari responden penelitian dan mengambil 

inti serta kesamaan pendapat responden terhadap pertanyaan yang diberikan 

kepada responden.  

Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan analisis dominan dengan teori 

penjodohan pola (Yin, 2015). Penggunaan teori ini dimaksudkan dengan 

membandingkan pola berdasarkan persamaan pola untuk penguatan 

validitas internal studi kasus yang bersangkutan. Penjodohan pola yang 

digunakan ini adalah dengan metode eksplanasi tandingan sebagai pola. 

Dalam metode ini, pendapat dari responden lain diambil untuk dianalisis 

sebagai sebuah kesatuan pola sehingga didapatkan konfirmasi atas pendapat 

dari responden (Yin, 2015). 
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6. Identifikasi kekuatan dan kelemahan CV. Supplierrotan Nusantara dari 

faktor internal serta peluang dan ancaman dari faktor eksternal CV. 

Supplierrotan Nusantara dengan cara melakukan diskusi dengan pemilik 

CV. Supplierrotan Nusantara karena pemilik CV. Supplierrotan Nusantara 

adalah orang yang paling mengetahui perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


