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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Obyek Penelitian 

 Obyek yang dituju dalam penelitian ini adalah “KI.EM Grajen”. KI.EM 

Grajen adalah suatu perusahaan yang menjual makanan seperti makanan bakcang 

dan sate. Lokasi produksi KI.EM Grajen sekaligus tempat tinggal Ibu Aniang 

pemilik KI.EM Grajen berada di Jalan Grajen No. 39, Semarang. 

3.2. Populasi dan Sampel 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini populasinya 

adalah pemilik KI.EM Grajen, konsumen, dan karyawan. 

 Sampel yaitu jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Apa 

yang dipelajari dari sampel, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. 

Responden dalam penelitian ini adalah 

1. Ibu Aniang sebagai pemilik usaha 

2. Ibu Tri sebagai karyawan 

3. Ibu Yem sebagai karyawan 

4. Konsumen sebanyak 6 orang 
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3.3. Teknik Sampling 

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode purposive sampling 

yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu 

(Sugiyono dalam Saputro et al., 2016). Dalam penelitian ini dipilih responden 

(pemilik dari KI.EM Grajen dan karyawan tetap yang sudah bekerja sejak awal 

KI.EM Grajen didirikan). Sedangkan responden lain (6 konsumen) adalah 

konsumen yang melakukan pembelian produk di KI.EM Grajen minimal 3 kali 

dalam seminggu. 

3.4. Jenis dan Sumber Data 

 Dalam penelitian ini jenis dan sumber data menggunakan data primer. 

Data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari para 

responden yaitu dengan wawancara dan kuesioner. Data primer dalam penelitian 

ini adalah berupa data hasil wawancara kepada pemilik usaha dan hasil jawaban 

kuesioner dari responden. 

3.5. Metode Pengumpulan Data 

 Data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan metode atau teknik 

tertentu untuk memperoleh data yang diperlukan peneliti. Penelitian ini 

menggunakan metode pengumpulan data yaitu kuesioner dan wawancara. 

 Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh 

narasumber dan pewawancara secara langsung dengan memberikan beberapa 

pertanyaan kepada narasumber, dengan tujuan mendapatkan informasi yang tepat 
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dari narasumber yang terpercaya. Dalam proses pengumpulan data dengan metode 

wawancara ini, responden merupakan pemilik KI.EM Grajen. 

 Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberikan angket pertanyaan atau pernyataan secara tertulis untuk responden. 

Dalam melakukan pengumpulan data dengan cara kuesioner biasanya digunakan 

jika responden memiliki jumlah yang cukup banyak, contohnya seperti 

pemilik,karyawan,konsumen. Kuesioner akan diisi oleh pemilik KI.EM 

Grajen,karyawan, dan konsumen. 

3.6. Teknik Analisis Data 

 Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

sehingga membentuk penelitian yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Metode 

kualitatif untuk membuat analisis swot, sedangkan metode kuantitatif untuk 

perhitungan bobot dan skor. 

 Langkah-langkahnya sebagai berikut : 

1. Melakukan pra survey dengan cara menyebar kuesioner kepada 

pemilik,karyawan, konsumen dan melakukan wawancara dengan pemilik 

KI.EM Grajen. 

2. Merangkum hasilnya meliputi : kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. 

3. Menentukan faktor-faktor internal yaitu Strength (kekuatan) dan Weakness 

(kelemahan). 

4. Menentukan faktor-faktor eksternal yaitu Opportunity (peluang) dan 

Threat (ancaman). 
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5. Menentukan IFAS dan EFAS, yaitu dengan cara menentukan rating 

berkisar antara 1-4, dimana 1 artinya sangat lemah, 2 artinya lemah, 3 

artinya kuat, 4 artinya sangat kuat,  kemudian tentukan bobot, rating, dan 

bobot x rating, kemudian jumlahkan semua skor untuk memperoleh skor 

total. Nilai skor berkisar antara 1-4. Bobot dan rating ditentukan oleh 

pimpinan. 

Tabel 3.6.1 Kuesioner Pra Survey 

 

No Pernyataan 
Penilaian 

STS TS S SS 

1 Kualitas produk dari KI.EM Grajen bagus 

 

    

2 Pelayanan dari KI.EM Grajen sangat baik sehingga 

membuat pelanggan senang 

    

3 Lokasi KI.EM Grajen berada ditempat yang mudah 

dijangkau 

    

4 Bakcang KI.EM Grajen memiliki aneka pilihan rasa yang 

enak 

    

5 KI.EM Grajen melakukan promosi dengan cara-cara yang 

menarik 

    

6 Tempat produksi bakcang KI.EM Grajen sangat bersih     

7 Produk KI.EM Grajen dapat diperoleh di pusat oleh-oleh 

di Semarang 

    

8 Produk KI.EM Grajen dapat di peroleh di luar kota 

Semarang 

    

9 Ada pesaing KI.EM Grajen yang menggunakan nama dan 

produk yang sama 

    

10 KI.EM Grajen memiliki pesaing dengan kualitas rasa 

produk yang sama enaknya 
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Tabel 3.6.2 EFAS 

 

Faktor Strategi 

Eksternal 

Bobot Rating Bobot X Rating 

Peluang 

(Opportunity) : 

1. 

2. 

   

Ancaman (Threat) :  

1. 

2. 

   

Total    

Keterangan: 

1 = sangat lemah , 2 = lemah, 3 = kuat, 4 = sangat kuat  
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Tabel 3.6.3 IFAS 

Faktor Strategi 

Internal 

Bobot Rating Bobot X Rating 

Kekuatan 

(Strength) : 

1. 

2. 

   

Kelemahan 

(Weakness) : 

1. 

2. 

   

Total    

Keterangan: 

1 = sangat lemah , 2 = lemah , 3 = kuat, 4 = sangat kuat 
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6. Membuat Matrik IE 

 

1. Posisi sel I, II, dan IV bisa digambarkan sebagai tumbuh dan 

membangun (grow and build), strategi yang cocok adalah intensif dan 

integrative (intensive and integration). 

2. Posisi sel III, V, dan VII paling baik dikendalikan dengan strategi 

menjaga dan mempertahankan (hold and maintain), strategi yang 

cocok adalah penetrasi pasar dan pengembangan produk (market 

penetration and product development). 

3. Posisi sel VI, VIII, dan IX dapat menggunakan strategi panen atau 

divestasi (harvest or divestiture). 
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Tabel 3.6.4 Matrik IE 

 

 Kuat         Rata-rata       Lemah 

                              3.0 - 4.0        2.0 - 2.99      1.0 - 1.99 

        3.0      2.0             1.0 

            4.0 

Tinggi 

3.0-4.0 

            3.0 

Sedang 

2.0-2.99 

            2.0 

Rendah 

1.0-1.99 

            1.0
  

 

7. Membuat Matrik SWOT 

 

Langkah-langkah : 

1. Menentukan faktor peluang eksternal perusahaan. 

2. Menentukan faktor ancaman eksternal perusahaan. 

3. Menentukan faktor kekuatan internal perusahaan. 

4. Menentukan faktor kelemahan internal perusahaan. 

5. Mencocokan kekuatan perusahaan dengan peluang perusahaan 

guna mendapatkan hasil strategi SO. 

 

 

I 

 

 

II 

 

 

III 

 
IV 

 
V 

 
VI 

 

VII 
 

VIII 
 

IX 
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6. Mencocokan kekuatan perusahaan dengan ancaman perusahaan 

guna mendapatkan hasil strategi ST. 

7. Mencocokan kelemahan perusahaan dengan peluang perusahaan 

guna mendapatkan hasil strategi WO. 

8. Mencocokan kelemahan perusahaan dengan ancaman perusahaan 

guna mendapatkan hasil strategi WT. 

Tabel 3.6.5 Matrik SWOT 

 

 

 

S (strengh) : 

 

W (weakness) : 

 

O (opportunity) : 

 

SO Strategies : 

 

WO Strategies : 

 

T (threaths) : 

 

 

ST Strategies : 

. 

WT Strategies : 

 

 

 

8. Menentukan strategi alternatif yang dapat digunakan oleh KI.EM Grajen 

untuk mengembangkan usahanya agar tetap dapat bersaing. Strategi 

tersebut adalah strategi yang didapat dari Matrik IE dan SWOT. Strategi 

utama yang dapat digunakan adalah strategi alternatif dari Matrik SWOT 
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yang berkaitan/cocok dengan hasil dari strategi yang didapat oleh matrik 

IE.


