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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Obyek dan Lokasi Penelitian 

Objek penelitian ini adalah Antarakata Coffeetalk  yang berlokasi di 

Jl. Durian Raya No.65-67, Semarang, Jawa Tengah.Alasan Antarakata 

Coffeetalk menjadi objek penelitian adalah Coffee Shop tersebut adalah 

tempat yang paling banyak diminati konsumen selain itu Antarakata 

Coffeetalk merupakan salah satu Coffee Shop yang mampu bertahan 

ditengah banyaknya Coffee Shop lain yang hadir di Kota Semarang. 

 

3.2. Populasi dan Sampel 

Istilah populasi dalam penelitian ini sendiri tidak digunakan karena 

jenis dalam penelitian ini sendiri adalah penelitian kualitatif, maka istilah 

populasi di dalam penelitian ini diganti dengan istilah situasi sosial 

(Sugiyono, 2014). Fokus utama situasi sosial yang diteliti dalam penelitian 

ini sendiri adalah persaingan yang terjadi antar pelaku usaha Coffee Shop 

yang berada di Kota Semarang. Lupiyoadi dan Ikhsan (2015) menjelaskan 

bahwa sampel merupakan bagian dari populasi yang harus diteliti atau 

diobservasi dan dianggap dapat menggambarkan keadaan atau ciri populasi. 

Teknik yang dilakukan untuk pengambilan sampel di dalam penelitian ini 

dilakukan dengan cara nonprobability sampling dan menggunakan teknik 

purposive sampling, menurut Lupiyoadi dan Ikhsan (2015 : 76) teknik 

purposive sampling merupakan penarikan sampel yang didasarkan pada 

tujuan penelitian dan keputusan penarikan sampel bergantung pada kriteria - 

kriteria pengumpulan data.Penentuan pemilihan pemilik sebagai sampel di 

dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan strategi 

bersaing apa yang telah diterapkan oleh Antarakata Coffeetalk saat ini.Di 

dalam menentukan sampel kepada 10 konsumen Antarakata Coffeetalk 

terdapat kriteria yang akan digunakan, berikut adalah kriterianya : 
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1. Konsumen yang pernah membeli produk kopi dari Antarakata 

Coffeetalk minimal 3 kali. 

2. Konsumen yang pernah membeli produk kopi selain di Antarakata 

Coffeetalk yaitu Anak Panah Coffee dan Kedai Kopi Kulo. 

 

3.3.  Metode Pengumpulan Data 

a. Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini data yang digunakan dalam adalah data 

primer. Data primer merupakan data yang dikumpulkan dan kemudian 

diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari 

obyeknya (Sugiyono, 2014). Data primer diperoleh dari kuesioner 

yang disebarkan kepada responden atau konsumen, yaitu pihak 

pemilik dan 10 konsumen dari Antarakata Coffeetalk yang sesuai 

dengan kriteria. Hasil dari data primernya berupa tanggapan pemilik.  

 

b. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan di dalam penelitian ini 

adalah dengan Wawancara dan penyebaran kuesioner. wawancara 

dilakukan kepada pemilik Antarakata Coffeetalk dan penyebaran 

kuesioner dilakukan kepada 10 konsumen dari Antarakata Coffeetalk 

yang sudah sesuai kriteria, yaitu pernah membeli kopi di Antarakata 

Coffeetalk  paling sedikit tiga kali dan pernah mengunjungi serta 

membeli kopi di Kedai Kopi Kulo dan Anak Panah Kopi. Di dalam 

melakukan wawancara peneliti menggunakan teknik wawancara 

terstruktur kepada pemilik dari Antarakata Coffeetalk dengan 

membuat daftar pertanyaan yang berkaitan dengan fokus penelitian 

ini. Selain itu di dalam penelitian ini untuk merumuskan strategi blue 

ocean hal yang perlu dilakukan pada tahap awal adalah mengetahui 

faktor - faktor apa saja yang dijadikan persaingan dalam Coffee Shop 

untuk membuat kanvas strategi. Oleh karena itu untuk menentukan 

faktor - faktor apa saja yang dijadikan ajang persaingan peneliti 
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melakukan wawancara dengan pemilik Antarkata Coffee dan 

melakukan penyebaran kuesioner untuk 10 Konsumen Antarakata 

Coffeetalk dengan membuat daftar pertanyaan kuesioner mengenai 

faktor apa saja yang membuat konsumen untuk memutuskan membeli 

produk kopi pada kedai tersebut.  

Selain itu di dalam tahap awal dalam membuat perumusan strategi biru 

hal yang harus dilakukan adalah dengan membuat kanvas strategi. Di 

dalam pembuatan kanvas strategi ini terdapat skala yang digunakan 

oleh peneliti untuk menggambarkan posisi perusahaan di dalam 

persaingan berdasarkan penilaian dari konsumen. Skala yang 

digunakan di dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan skala 

perbedaan semantik, dengan menggunakan skala ini maka dapat 

diketahui bagaimana sikap penilaian responden atau konsumen 

terhadap faktor persaingan yang ada di dalam usaha Kedai Kopi di 

Semarang. Dalam penelitian ini besarnya ukuran skala yang digunakan 

adalah skala 1 - 5, semakin besar penilaian yang diberikan oleh 

responden maka nilai yang di dapatkan sangat positif tetapi apabila 

responden memberikan nilai yang semakin kecil. 
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Tabel 3. 1. Kategori Pendapat Konsumen 

 

maka nilai yang di dapatkan akan negatif. Berikut ini adalah tabel 

skala yang digunakan oleh peneliti untuk menggambarkan posisi 

masing-masing Kedai Kopi di dalam persaingan berdasarkan penilaian 

dari konsumen Antarakata Coffeetalk, Kedai Kopi Kulo dan Anak 

Panah Kopi. 

 

3.4.  Alat Analisis Data 

Metode analisis data yang dilakukan untuk merumuskan strategi Blue 

Oceanuntuk Antarakata Coffeetalk dilakukan dengan menggunakan tiga 

tahap. Tahap pertama yang dilakukan untuk menganalisis data di dalam 

penelitian ini adalah dengan membuat dan menggambarkan kanvas 

Faktor 

persaingan 

Kedai Kopi 

Skala 5 Skala 4 Skala 3 Skala 2 Skala 1 

Harga 
Sangat 

murah 
Murah Netral Mahal 

Sangat 

Mahal 

Rasa 
Sangat 

Enak 
Enak Netral Tidak Enak 

Sangat 

Tidak Enak 

Promosi 

Penjualan 
Sangat baik baik Netral Tidak baik 

Sangat 

tidak baik 

Pelayanan 
Sangat 

Memuaskan 
Memuaskan Netral 

Tidak 

Memuaskan 

Sangat 

Tidak 

Memuaskan 

Fasilitas 

Pendukung 

Sangat 

Lengkap 
Lengkap Netral 

Tidak 

Lengkap 

Sangat 

Tidak 

Lengkap 

Interior Cafe 
Sangat 

Nyaman 
Nyaman Netral 

Tidak 

Nyaman 

Sangat 

Tidak 

Nyaman 
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strategi mengenai bagaimana kondisi persaingan yang terjadi antar Kedai 

Kopi di Kota Semarang berdasarkan faktor - faktor yang dijadikan ajang 

persaingan. Selain itu tahap kedua yang dilakukan adalah dengan 

melakukan analisis kerangka enam jalan untuk menciptakan peluangan 

awal bagi proses penciptaan strategi samudra biru. dan tahap terakhir 

yang perlu dilakukan adalah dengan membuat kerangka kerja empat 

langkah untuk mengetahui mengenai faktor - faktor apa saja yang dapat 

berguna dan memberikan manfaat bagi proses merumuskan strategi 

samudra biru untuk Antarakata Coffeetalk. 

 

Tabel 3. 2. Metode Analisis Tahap Pertama 

Langkah-langkah analisis Cara Membuat Hasil Analisis 

Membuat Kanvas Strategi 

(Kerangka Aksi untuk 

menggambarkan kondisi 

persaingan didalam industri)  

Kanvas Strategi ini dibuat 

untuk menggambarkan 

posisi persaingan 

Antarakata Coffeetalk 

dengan pesaingnya. 

a. Melihat faktor apa saja 

yang menjadi faktor 

persaingan.  

b. Menggambarkan sumbu 

horizontal yang mewakili 

faktor - faktor persaingan. 

c. Menganalisis tingkat 

penawaran yang didapatkan 

oleh konsumen. 

d. Menggambarkan kurva 

nilai dari faktor persaingan. 

Menggambarkan grafik 

mengenai tingkat 

persaingan yang terjadi di 

dalam Coffee Shop 

berdasarkan faktor - faktor 

yang dijadikan persaingan. 

 

Tabel 3.3. Metode Analisis Tahap Kedua 

Langkah-langkah Analisis Cara Membuat Hasil Analisis 

Melihat peluang dengan Melakukan rekontruksi 

batasan - batasan pasar di 

Hasil analisis ini adalah 

mengetahui peluang - 
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kerangka enam jalan 

(tahap ini dapat membantu 

pemilik Antarakata 

Coffeetalk menjauh dari 

persaingan ketat dan 

menciptakan ruang samudra 

biru) 

dalam industri kopi dengan 

kerangka enam jalan. 

peluang apa saja yang 

dapat membantu pemilik 

Antarakata Coffeetalk 

untuk menciptakan ruang 

strategi samudra biru. 

1.Mencermati Industri 

Alternatif (memperhatikan 

industri lain yang 

menawarkan produk atau 

jasa alternatif bagi 

konsumen kedai kopi). 

Mencermati tren terbaru apa 

yang ditawarkan industri lain 

berkaitan dengan penawaran 

produk berbeda tetapi 

memiliki fungsi yang sama, 

dengan mencermati hal ini 

pemilik Antarakata 

Coffeetalk dapat meniru tren 

yang sedang terjadi.  

Hasil analisis ini adalah 

pemilik Antarakata 

Coffeetalk dapat 

menciptakan peluang baru 

untuk menawarkan produk 

atau jasa yang belum 

pernah ditawarkan oleh 

pesaingnya dengan 

mencermati industri 

alternatif. 

2. Mencermati kelompok-

kelompok strategis dalam 

industri. 

Melihat kelebihan apa yang 

ditawarkan oleh pesaing di 

dalam industri kopi serta 

kelemahan apa yang terdapat 

pada pesaing di dalam 

industri kopi Kota Semarang 

Hasil analisis ini adalah 

pemilik Antarakata 

Coffeetalk dapat 

menciptakan peluang baru 

dalam melihat kekurangan 

dan kelebihan pesaing. 

3. Mencermati rantai 

pembeli (mencermati 

rantai pembeli di dalam 

usaha Antarakata Coffee 

talk apakah bersifat b2b 

business tobusiness atau 

Mencermati rantai pembeli 

yang terdapat di dalam 

aktivitas usahanya sehingga 

pemilik Antarakata 

Coffeetalk dapat menciptakan 

Hasil analisis ini adalah 

pemilik Antarakata Coffee 

talk dapat menciptakan 

peluang baru untuk 

mempengaruhi konsumen 

dalam keputusan 
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b2c business to customer peluang baru. pembelian produk. 

4. Mencermati penawaran 

produk dan jasa pelengkap 

(mencermati penawaran 

produk dan jasa pelengkap 

apa saja yang belum 

ditawarkan selama ini oleh 

pesaing di dalam industri 

kopi). 

Mencermati  penawaran 

produk dan jasa yang telah 

dilakukan oleh Antarakata 

Coffeetalk selama ini, dan 

melihat peluang produk yang 

belum ditawarkan. 

Hasil analisis ini adalah 

pemilik Antarakata 

Coffeetalk dapat 

menciptakan peluang baru 

untuk menawarkan produk 

atau jasa yang belum di 

tawarkan. 

5. Mencermati daya tarik 

emosional dan fungsional 

bagi pembeli (mencermati 

daya tarik emosional dan 

fungsional seperti apakah 

yang dapat menarik bagi 

konsumen) 

Memperhatikan kira - kira hal 

apa saja yang belum pernah 

di tawarkan oleh pesaing dari 

Antarakata Coffeetalk untuk 

menciptakan daya tarik 

emosional dan fungsional 

bagi konsumennya. 

Hasil analisis ini adalah 

pemilik Antarakata 

Coffeetalk dapat 

menciptakan peluang baru 

dengan memberikan daya 

tarik emosional dan 

fungsional produk atau 

jasa bagi konsumen. 

6. Mencermati Waktu 

(mencermati kira - kira 

waktu saat ini dan 

kedepan tren apa yang 

dapat dimanfaatkan) 

Melihat tren yang terjadi saat 

ini dan kedepannya yang 

dapat dimanfaat pemilik 

Antarakata Coffeetalk dengan 

memperhatikan kondisi pasar 

saat ini. 

Hasil analisis ini adalah 

pemilik Antarakata 

Coffeetalk dapat 

menciptakan peluang baru 

dengan memberikan nilai 

dengan mencermati waktu. 

 

Tabel 3.3. Metode Analisis Tahap Ketiga 

Langkah-langkah Analisis Cara Membuat Hasil Analisis 
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Membuat kerangka kerja 

empat langkah (tahapan 

yang dilakukan untuk dapat 

merekonstruksi elemen - 

elemen nilai pembeli) 

Melakukan analisis dengan 

kerangka kerja empat langkah 

yaitu hapuskan, kurangi, 

tingkatkan, dan ciptakan. 

Mengetahui faktor apa saja 

yang berguna dan 

bermanfaat untuk menjadi 

dasar sebagai perumusan 

strategi samudra biru 

(Blue Ocean Strategi) bagi 

Antarakata Coffeetalk. 

1. Hapuskan (menghapus 

faktor - faktor apa saja 

yang selama ini dianggap 

dapat mengurangi nilai).  

Mengetahui terlebih dahulu 

faktor - faktor apa saja yang 

berperan penting di dalam 

persaingan khususnya di 

dalam persaingan industri 

kopi. 

Hasil dari analisis ini 

adalah mengetahui faktor - 

faktor apa saja yg selama 

ini tidak memiliki nilai dan 

mengurangi nilai selama 

berada di dalam 

persaingan khususnya 

untuk industri kopi. 

2. Kurangi (Mengurangi 

faktor - faktor apa saja 

yang selama ini 

dianggap berlebihan dan 

menimbulkan biaya 

lebih). 

Mengetahui terlebih dahulu 

kira - kira apakah di dalam 

persaingan terdapat faktor - 

faktor persaingan yang justru 

tidak memberikan dampak 

yang baik bagi Antarakata 

Coffeetalk. 

Hasil dari analisis ini 

adalah mengetahui faktor - 

faktor apa saja yang 

berguna dan memberi 

keuntungan bagi pemilik 

usaha Antarakata 

Coffeetalk. setelah 

mengurangi faktor - faktor 

yang dianggap tidak 

memberikan keuntungan 

bagi perusahaan. 

3.Tingkatkan 

(meningkatkankualitas 

faktor - faktor dengan 

Mengetahui terlebih dahulu 

apakah terdapat dari faktor - 

faktor hingga diatas standar 

Hasil dari analisis ini 

adalah mengetahui faktor-

faktor apa saja yang perlu 
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menghilangkan hal - hal 

yang selama ini 

dipaksakan ke konsumen).  

dengan menghilangkan hal - 

hal yang selama ini 

dipaksakan ke konsumen. 

ditingkatkan dengan 

mencermati produk atau 

jasa seperti apa yang 

diinginkan konsumen 

tetapi belum ditawarkan 

pesaing di dalam industri 

Kopi. 

4. Ciptakan (menciptakan 

faktor - faktor baru yang 

belum ada dan belum 

pernah ditawarkan di 

dalam industri). 

Menciptakan faktor - 

faktor baru apa saja yang 

belum pernah ditawarkan 

oleh pesaing Antarakata 

Coffeetalk sehingga hal ini 

dapat memberikan nilai 

baru bagi konsumen. 

Mengetahui terlebih dahulu 

kira - kira apakah terdapat 

faktor - faktor yang perlu di 

ciptakan di dalam persaingan 

khususnya di industri kopi 

agar memberikan nilai baru 

bagi konsumen Antarakata 

Coffeetalk. 

Hasil dari analisis ini 

adalah mengetahui faktor - 

faktor apa saja yang perlu 

diciptakan untuk 

memenuhi permintaan 

konsumen yang belum 

ditawarkan pesaing di 

dalam industri Kopi. 

 

  


