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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Obyek Penelitian dan Lokasi Penelitian  

Objek penelitian pada perlengkapan bayi yaitu alas stroller dan bantal 

guling bayi yang dilakukan di Monica Collection yang berdiri sejak 2012 , 

Pemilik usaha ini bernama Ibu Hana Lila Yuliana. Tempat produksi berlokasi di 

Jln.Anjasmoro B2/5 dan memiliki luas 160 m2.  Produk yang dihasilkan adalah 

perlengkapan bayi yang meliputi : (topi,kasur,batal dan guling,selimut) Bledding 

(sprei, bed cover, sarung bantal guling), Gorden. Dalam penelitian ini dengan 

pengamatan pada masalah yang ada yaitu pengembangan produk yang kurang 

optimal dan kurang maksimaldalam mempertahankan produk supaya lebih 

optimal dalam hal pengembangan suatu produk, maka akan dilakukan tahapan 

pengembangan pada produk alas stroller dan bantal guling bayi  untuk 

komporasikan atau melakukan perbandingan dengan tahapan pengembangan 

produk menurut teori Ulrich dan Steven,(2001). 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Jenis dan Sumber Data 

Data penelitian initerdapat dua jenis data yang digunakan yaitu data primer 

dan data sekunder,sebagai berikut : 

1. Data Primer 

Data primer yang diperoleh antara lain : 

a) Tahapan pengembangan produk alas stroller yang telah di lakukan 

oleh home industri Monica Collection. 

b) Tahapan pengembangan produk bantal guling bayi yang telah di 

lakukan oleh home industri Monica Collection. 

c) Proses produksi alas stroller dan bantal guling bayi 
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d) Jenis pengembangan produk bantal guling bayi yang dilakukan. 

e) Jenis pengembangan produk alas stroller yang dilakukan. 

2. Data sekunder 

a) Penjualan produk per unit pada produk alas stroller bulan 

oktober – desember di tahun 2018. 

b) Jenis dan penjualan produk per unit pada produk bantal  guling 

bayi bulan oktober – desember di tahun 2018. 

3.2.2. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi  

Observasi yang dilakukan untuk memperoleh data berikut : 

a) Tahapan pengembangan produk alas stroller yang telah 

dilakukan. 

b) Tahapan pengembangan produk bantal guling bayi yang telah 

dilakukan 

c) Proses produksi alas stroller dan bantal guling bayi 

d) Jenis pengembangan produk bantal  guling bayi yang 

dilakukan. 

e) Jenis pengembangan produk alas stroller yang dilakukan.  

2. Wawancara  

Merupakan suatu cara supaya mendapatkan informasi dengan 

melakukan Tanya jawab secara langsung terharap pemilik usahanya 

dan karyawan yang bekerja di home industri Monica Collection yaitu 

tahapan pengembangan produk alas stroller, tahapan pengembangan 

produk bantal dan guling bayiyang telah dilakukan, proses produksi 

alas stroller dan bantal guling bayi, jenis pengembangan produk alas 

stroller dan bantal guling bayi yang dilakukan. 

3. Dokumentasi  

Dalam Monica Collection data dokumentasi yang di peroleh adalah : 

a) Penjualan produk per unit pada produk alas stroller bulan 

oktober – desember di tahun 2018 



 
 

35 
 

b) Jenis dan penjualan produk per unit pada produk bantal guling 

bayi bulan oktober – desember di tahun 2018. 

3.3 Analisis Data 

3.3.1 Alat Analisis Data  

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis studi 

kualitatif yang mengacu pada informasi yang diperoleh dalam bentuk naratif 

melalui wawancara dan pengamatan.  

3.1.2 Langkah Analisis Data 

1. Melakukan wawancara semi terstruktur kepada pemilik usaha home 

industri Monica Collection untuk mendapatkan data primer dan data 

sekunder yang berupa data penjualan produk per unit pada produk alas 

stroller bulan oktober – desember di tahun 2018 dan jenis, penjualan 

produk per unit pada produk bantal guling bayi bulan oktober – desember 

2018, tahapan pengembangan produk yang dilakukan Monica Collection, 

proses produksi alas stroller dan bantal guling bayi, jenis pengembangan 

produk alas stroller dan bantal guling bayi yang dilakukan. 

2. Melakukan transkipsi terhadap data yang diperoleh. Dalam tahap ini 

catatan lapangan hasil dari wawancara dilakukan kepada narasumber di 

ubah dalam bentuk data teks. 

3. Melakukan reduksi data dengan cara memilah, merangkum, dan 

mengambil inti dari setiap informasi yang diperoleh dalam narasumber. 

Reduksi data ini bertujuan menyingkirkan data yang tidak relavan dengan 

penelitian yang dilakukan sehingga memudahkan proses analisis. 

4. Menyajikan data yang relavan dengan penelitian yang dilakukan dalam 

bentuk naratif  

5. menerapkan data berdasarkan kerangka pikir. Berikut acuan dalam analisis 

data sebagai berikut : 
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a. Mengidentifikasi tahapan pengembangan produk yang dilakukan 

oleh Monica Collection dan menerjemahkan ke dalam bagan 

tahapan pengembangan produk seperti berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Perencanaan  

0. Perencanaan  

Tahap perencanaan merupakan tahap dimana home industri Monica 

Collection dalam menghasilkan suatu produk yang sesuai dengan 

keinginan dan kebutuhan konsumen. Hal yang dilakukan dengan 

melakukan peningkataan perbaikan untuk produk yang telah ada,karena 

mengingat selera konsumen yang berubah- ubah.  

Salah satunya dalam pengembangan produk alas stroller dan bantal guling 

bayi yang telah dilakukan adalah bentuk motif yang beraneka ragam dan 

bahan kain yang digunakan supaya memberikan kenyaman bagi bayi. 

Sehingga pengembangan produk yang dilakukan di Monica Collection ini 

Tahap 1 

Tahap 2 

Tahap 3 

Tahap 4 

Tahap5 

Gambar 3.2. Contoh Bagan Tahapan Pengembangan Produk alas stroller dan bantal guling bai 

pada Monica Collection 

 

Tahap 0 
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secara kontiyu setiap setahun sekali dan mengikuti tren yang ada, supaya 

produk yang di hasilkan tidak monoton dan konsumen tidak bosan.  

1. Pengembangan Konsep 

Tahap pengembangan konsep ini adalah di Monica Collection mendesain 

konsep dan memilih konsep perlengkapan bayi khususnya pada produk 

alas stroller dan bantal guling bayi ke dalam bentuk pola. Banyaknya 

konsumen lebih memilih produk yang murah tetapi kualitasnya sama,maka 

Monica Collection menetapkan spesifikasi terhadap produknya dengan 

menjual produk berbagai harga dengan masing – masing kualitas 

kainnya,dan untuk target pemesannya minimal 200 lusin. 

2. Perancangan Tingkat Sistem  

Pada tahap ini adalah gambaran perakitan produk alas stroller yang 

mengenai tata letak bentuk produk, perubahan produk yang telah 

dilakukan dan variasi produk dan strategi pemasaran. Dengan demikian, di 

terapkan dalam proses produksi pada alas stroller dan bantal guling bayi. 

Sehingga produk yang dihasilkan terdapat berbagai jenis dan memiliki 

fungsi dan kegunaannya  yang tersendiri. 

3. Perancangan Rinci 

Dalam tahap ini, bahan baku yang di butuhkan pada alas stroller dan 

bantal guling bayi untuk menjadi produk akhir atau produk jadi adalah 

kain,dacron, benang. Kemudian mesin yang digunakan adalah mesin jahit 

listrik dan mesin obras. Lalu untuk ukuran alas stroller itu sendiri yaitu 

panjang atas 72cm, lebar atas 42 cm, lebar bawah 31 cm dan ukuran pada 

bantal dan guling bayi yaitu 20 cm x 25 cm  untuk bantal dan 25 cm x 35 

cm untuk guling. Sedangkan waktu yang di butuhkan pada proses produksi 

dalam satu unit yaitu 5 menit untuk membuat dan memotong  pola,10 

menit untuk menjahit dan 1 menit untuk mengobras.  

4. Pengujian dan Perbaikan 

Pada tahap pengujian merupakan tahap dimana desain,jenis 

kain,harga,motif bahan sudah di rencanakan diuji. Pengujian dilakukan 

dengan cara uji pasar yaitu melihat dengan respon pelanggan maupun 
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konsumen terhadap permintaan pada produk perlengkapan bayi yaitu alas 

stroller dan bantal guling bayi. 

5. Produk Awal 

Tahap ini merupakan produk yang siap dipasarkan oleh kosumen utama 

pada Monica Collection dan melakukan evaluasi terhadap produk alas 

stroller dan bantal guling bayi tersebut sejauh mana produk bisa di terima 

ketangan konsumen. 

b. Melakukan analisis perbandingan antara tahap pengembangan 

produk yang ada pada Monica Collection dengan tahapan 

pengembangan produk yang di kemukanan oleh (Ulrich dan 

Steven,2001). 

 

c. Melakukan evaluasi pengembangan produk alas stroller dan 

bantal guling bayi pada Monica Collection. 

Gambar 3.3. Perkiraan komparasi tahapan pengembangan produk 

menurut(Ulrich dan steven,2001) dengan tahapan pengembangan produk alas 

stroller pada Monica Collection 


