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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. 

Sugiyono (2010) penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang digunakan 

untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data 

yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa maksud membuat kesimpulan 

yang berlaku umum.  

 

3.2. Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan keseluruhan obyek yang akan diteliti (Sugiyono, 

2010). Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik Ivanova Printography dan 

beberapa konsumen akhir yaitu Hendi yang memesan undangan penikahan dan 

souvenir, Budi Tjipto yang memesan kartu ucapan terimakasih, E Plaza yang 

memesan buku menu untuk restoran, dan Palis yang memesan buku menu. 

 

3.3. Jenis Data  dan Sumber Data 

  Jenis data pada penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan 

data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Data primer 

yang diperlukan dalam penelitian ini adalah segala hal yang berhubungan dengan 

strategi yang diterapkan perusahaan yaitu Ivanova Printography. 
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 Sedangkan yang menjadi sumber data adalah responden penelitian yaitu pemilik 

Ivanova Printography, beserta para konsumen, karyawan, dan pesaingnya. 

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

 Pada penelitian ini, alat pengumpulan datanya menggunakan:  

1.  Wawancara 

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara 

melakukan wawancara atau tanya jawab langsung dengan sebuah pihak, 

yaitu dalam hal ini adalah pemilik Ivanova Printography. 

2. Kuesioner 

Kuesioner merupakan kumpulan daftar pertanyaan yang diberikan kepada 

responden atau seseorang dan cara menjawab juga dilakukan secara 

tertulis (Arikunto, 2001: 153). Pengumpulan data dilakukan dengan 

memberikan kuesioner atau daftar pertanyaan yang langsung diberikan 

kepada sampel atau responden penelitian. Datanya berupa: tanggapan 

responden terhadap segala hal yang berhubungan dengan strategi Ivanova 

Printography yaitu para konsumen dan karyawannya. 

 

3.5. Metode Analisis Data 

Dalam melakukan penelitian ini metode analisis data yang digunakan 

adalah: 

1. Menentukan faktor – faktor strategis internal (Internal Factor), 

yaitu Strength dan Weakness. 
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2. Menentukan faktor – faktor strategis eksternal (External 

Factor), yaitu Opportunity&Threat. 

3. Menentukan Internal Factor Analysis Summary (IFAS) dan 

External Factor Analysis Summary (EFAS), yaitu dengan cara: 

a) Menentukan faktor-faktor yang menjadi kekuatan serta 

kelemahan bagi perusahaan (IFAS) dan faktor-faktor yang 

menjadi ancaman dan peluang (EFAS). 

b) Penentuan bobot didasarkan pada seberapa besar prosentase 

pengaruh suatu variabel terhadap kesuksesan perusahaan, 

dimana jumlah total keseluruhan bobot IFAS dan EFAS 

adalah 100% atau 1,0.  

c) Penentuan rating menunjukkan respon strategi perusahaan 

yang telah dijalankan terhadap variabel yang ada. Skala 

rating tersebut yaitu: 

5 = respon sangat kuat/baik (outstanding) 

4 = respon kuat (above average) 

3 = respon rata-rata (average) 

2 = respon kurang kuat (below average) 

1 = respon sangat kecil/lemah (poor) 

Untuk faktor-faktor ancaman, merupakan kebalikan dari 

faktor-faktor peluang, dimana skala 1 berarti sangat tinggi, 

respon superior terhadap perusahaan. Sedangkan skala 5 

berarti rendah, respon kurang terhadap perusahaan. 
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5. Mengkalikan bobot dan rating kemudian menjumlahkannya 

untuk dimasukkan ke dalam matriks IE untuk IFAS dan EFAS. 

Tabel 3.1. EFAS 

KSF (Key 

Success Factor) 

Bobot Rating Bobot x 

Rating 

PELUANG: 

1. 

2. 

3. 

   

ANCAMAN: 

1. 

2. 

3. 

   

TOTAL: 1,00   

    

Keterangan:  

   1 =  respon jelek 

   2 = respon dibawah rata-rata 

   3 = respon rata-rata 

   4 = respon diatas rata-rata 

   5 = respon luar biasa 

 

Tabel 3.2. IFAS 

KSF (Key 

Success Factor) 

Bobot Rating Bobot x 

Rating 

KEKUATAN: 

1. 

2. 

3. 

   

KELEMAHAN: 

1. 

2. 

3. 

   

TOTAL: 1,00   

Keterangan:  

   1 =  respon jelek 

   2 = respon dibawah rata-rata 

   3 = respon rata-rata 
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   4 = respon diatas rata-rata 

   5 = respon luar biasa 

 

6.  Membuat Matrix IE 

Matrix IE dibuat dengan memposisikan organisasi ke dalam 

matriks dengan EFAS (baris) dan IFAS (kolom) dengan 3 

ukuran, kuat-sedang-lemah. Matrix IE dapat 

mengidentifkasikan 9 sel strategi perusahaan, tetapi pada 

prinsipnya kesembilan sel tersebut dapat dikelompokkan 

menjadi 3 strategi utama     

 

Gambar 3.1.Matrix IE 

 

 

 

 

 

 

 

Kuat  Rata-rata Lemah 

      (3,67-5)              (2,34-3,66)         (1-2,33) 
Tinggi 

(3,67-5) 

 

Sedang 

(2,34-3,66) 

 

Rendah 

(1-2,33) 

IFAS (X) 

EFAS (Y) 



33 

 

7.  Membuat matriks SWOT 

Always Leave Blank S (Strengh) – Kekuatan: 

1. 

2. 

3. 

4. 

W (Weakness) – Kelemahan: 

1.  

2. 

3. 

4. 

O (Opportunity) – Peluang: 

1.  

2. 

3. 

4. 

SO Strategies: 

1.  

2. 

3. 

 

WO Strategies: 

1. 

2. 

3. 

 

T (Threats) – Ancaman: 

1.  

2. 

3. 

4. 

ST Strategies: 

1. 

2. 

3. 

WT Strategies: 

1.  

2. 

3. 

 

 

Menganalisis hasil dan menarik kesimpulan dari hasil analisis 

sehingga dapat mengetahui strategi alternatif yang dapat diterapkan  

oleh perusahaan. 

8. Menentukan strategi alternatif 

9. Menentukan strategi prioritas dari 9 strategi menjadi 3 strategi 

pokok. 

10. Menentukan program dari setiap strategi 

 

 

 


