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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Penelitian merupakan applied research atau penelitian terapan dimana applied 

research hasilnya bertujuan untuk dimanfaatkan baik bagi kepentingan individu maupun 

perusahaan dengan menyesuaikan fungsi-fungsi manajemen (Umar, 2019:11). Strategi 

yang dihasilkan pada penelitian ini ditujukan untuk diimplementasi pada Jos Cell Pulsa 

Elektrik. 

 

3.2. Obyek dan Lokasi Penelitian 

Jos Cell Pulsa Elektrik yang beralamat di Jalan Puri Anjasmoro D2/18, Semarang 

dipilih sebagai obyek pada penelitian ini sebab belum adanya strategi yang dicetuskan 

membuat Jos Cell Pulsa Elektrik cocok untuk dikaji sebagai bahan penelitian atas 

diformulasikannya strategi alternatif terbaik. 

 

3.3. Populasi dan Sampel 

Populasi menurut Sekaran dan Bougie (2016:236) mengacu pada keseluruhan 

kelompok, kejadian, atau sesuatu yang peneliti inginkan untuk kemudian dilakukan 

investigasi. Pemilik dan pelanggan merupakan populasi di dalam penelitian ini.  

Dari populasi diambillah beberapa diantaranya sebagai perwakilan yang mampu 

menggambarkan atau merepresentasikan keseluruhan populasi dan ini disebut sebagai 

sampel (Sekaran dan Bougie, 2016:237). Dengan menggunakan teknik purposive 

sampling, yakni teknik sampling yang menargetkan sekelompok target spesifik yang 

memiliki informasi yang diperlukan ataupun memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh 
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peneliti sehingga mampu menyediakan informasi yang dikehendaki (Sekaran dan Bougie, 

2016:248) maka sampel penelitian yang diambil ialah 2 orang pemilik dan sebanyak 10 

orang pelanggan yang telah menjadi pelanggan selama minimal 4 tahun terakhir (hingga 

kuartal ke 3 tahun 2020) atau dengan kata lain telah menjadi pelanggan minimal setengah 

dari perjalanan berdirinya usaha. 

 

3.4. Jenis dan Sumber Data  

Data dalam penelitian bersumber dari data primer. Data primer diperoleh dan 

dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumbernya demi tujuan tertentu (Sekaran 

dan Bougie, 2016:38). Di dalam penelitian ini yang menjadi data primer diantaranya 

tanggapan kuesioner terkait faktor kekuatan dan kelemahan Jos Cell Pulsa Elektrik yang 

bersumber dari 10 orang pelanggan, faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta 

eksternal (peluang dan ancaman) yang bersumber dari identifikasi hasil wawancara 

dengan pemilik, juga hasil observasi terhadap situasi dan kondisi pada Jos Cell Pulsa 

Elektrik.  

 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Guna memperoleh data-data yang diperlukan, maka wawancara dan observasi 

menjadi teknik pengumpulan data pada penelitian berikut : 

a. Wawancara 

Mengumpulkan data yang berkaitan dengan topik yang diminati peneliti 

melalui percakapan dengan tujuan tertentu antara 2 atau lebih orang disebut 

dengan wawancara (Sekaran dan Bougie, 2016:113). Narasumber dalam 

wawancara ialah pemilik dari Jos Cell Pulsa Elektrik dengan tujuan memperoleh 

informasi terkait aktivitas usaha Jos Cell Pulsa Elektrik agar dapat 

mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang diperoleh melalui wawancara 

terstruktur yakni wawancara yang dilakukan saat peneliti sudah mengetahui 
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informasi apa saja yang diperlukan dari narasumber sehingga pertanyaan telah 

disiapkan sebelum wawancara itu sendiri (Sekaran dan Bougie, 2016:115). Lalu 

bersama pemilik Jos Cell Pulsa Elektrik juga akan dilakukan wawancara untuk 

menentukan peringkat bagi faktor kekuatan dan kelemahan Jos Cell Pulsa 

Elektrik. Di tahap 3 analisis data yaitu tahap keputusan akan diidentifikasi serta 

dievaluasi strategi-strategi alternatif untuk memilih 1 strategi prioritas dibanding 

strategi-strategi alternatif lainnya untuk diimplementasi berdasarkan skor daya 

tarik total (Total Attractiveness Score atau TAS) tertinggi. Skor TAS diperoleh 

apabila skor daya tarik (AS) telah ditentukan. Maka untuk menentukan skor daya 

tarik (AS) ini akan melibatkan pemilik Jos Cell Pulsa Elektrik kembali. 

b. Observasi 

Observasi merujuk kepada pengamatan, analisis, perekaman, dan 

penginterpretasian yang terencana terhadap suatu kejadian, perilaku, atau tindakan 

(Sekaran dan Bougie, 2016:126). Observasi dilakukan untuk mengetahui situasi 

dan kondisi pada Jos Cell Pulsa Elektrik. 

 

c. Kuesioner 

Seperangkat pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk 

nantinya dijawab oleh responden penelitian merupakan definisi kuesioner 

(Sekaran dan Bougie, 2016:142). Kuesioner sebagai instrumen penelitian yang 

berisi item-item pernyataan untuk mengetahui apakah faktor kekuatan dan 

kelemahan yang telah diidentifikasi benar adanya dimiliki oleh Jos Cell Pulsa 

Elektrik ini diberikan kepada 10 orang pelanggan Jos Cell Pulsa Elektrik. Lalu 

pemilik Jos Cell Pulsa Elektrik juga diberikan kuesioner untuk mengisi penentuan 

bobot untuk faktor kekuatan dan kelemahan Jos Cell Pulsa Elektrik. 

 

3.6. Teknik Analisis Data 
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Melalui teknik analisis deskriptif kualitatif, dilakukanlah analisis kekuatan 

(strengths), kelemahan (weaknesses), kesempatan (opportunities), dan ancaman (threats) 

yang tertuang dalam matriks SWOT dan QSPM dalam penelitian ini. Analisis deskriptif 

kualitatif menurut Sugiyono (dalam Sholikhah, 2016:348) merupakan teknik analisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang sudah terkumpul dengan 

apa adanya tanpa membuat kesimpulan atau menggeneralisasikannya. Tanggapan 

pelanggan Jos Cell Pulsa Elektrik juga mendukung atau mengindikasikan bahwa faktor 

kelemahan dan kekuatan yang telah diidentifikasi itu benar adanya dimiliki oleh Jos Cell 

Pulsa Elektrik melalui penggunaan skala Likert berikut ini : 

Skor 1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 

Skor 2 = Tidak Setuju (TS) 

Skor 3 = Netral (N) 

Skor 4 = Setuju (S) 

Skor 5 = Sangat Setuju (SS) 

Skala Likert ini agar dapat diinterpretasikan, perlu diberikan skor tertinggi dan 

skor terendah pada setiap item pertanyaan seperti berikut ini : 

Skor tertinggi = jumlah responden x skor tertinggi skala Likert 

Maka skor tertinggi = 10 x 5 = 50 

Skor terendah = jumlah responden x skor terendah skala Likert 

Maka skor terendah = 10 x 1 = 10 

Setelah itu, dengan rumus Pn dikalikan T untuk setiap item pertanyaan, dengan Pn 

adalah skor skala Likert yang dipilih responden dan T adalah jumlah responden yang 

memilih skor skala Likert tersebut, maka diperolehlah total skor dengan 

menjumlahkannya. 
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Total skor ini melalui metode interval skor persen (I) akan dapat diketahui 

interpretasinya.  

I = 100 : skor Likert 

I = 100 : 5 

I = 20, jadi interval untuk nilai 0% (terendah) hingga 100% (tertinggi) ialah 20. 

Sehingga interpretasi total skor berdasarkan interval ini ialah :  

0% - 20% = Sangat Tidak Setuju 

21% - 40% = Tidak Setuju 

41% - 60% = Netral 

61% - 80% = Setuju 

81% - 100% = Sangat Setuju 

 

Selanjutnya, mengkategorikan setiap item pertanyaan ke dalam interpretasi total 

skor dilakukan melalui rumus (total skor : skor tertinggi) x 100. 

Setiap item faktor kelemahan dan kekuatan yang termasuk dalam kategori setuju 

dan sangat setuju dianggap mampu mengindikasikan faktor kelemahan dan kekuatan 

yang telah diidentifikasi itu benar adanya dimiliki oleh Jos Cell Pulsa Elektrik. 

Di samping itu, metode kuantitatif diperlukan untuk memperhitungkan bobot dan 

rating pada matriks Internal Factor Evaluation (IFE) dan matriks External Factor 

Evaluation (EFE). 

Formulasi strategi menurut David dan David (2017) terdiri dari 3 tahapan yaitu 

diawali dengan tahap 1 atau tahap input dengan mengembangkan matriks External 

Factor Evaluation (EFE) dan matriks Internal Factor Evaluation (IFE), kemudian di 

tahap 2 atau tahap pencocokan akan dikembangkan matriks Internal Eksternal (IE) dan 
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matriks Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats (SWOT), serta Quantitative 

Strategic Planning Matrix (QSPM) untuk tahap 3 atau tahap keputusan. Dari pada itu, 

maka penelitian ini melewati 3 tahap analisis data : 

1. Tahap 1 : Tahap Input 

Tahap input diawali dengan penentuan faktor kunci internal yang terdiri 

dari kekuatan dan kelemahan, lalu juga faktor eksternal yang terdiri dari peluang 

dan ancaman. Bobot dan peringkat ditentukan oleh pemilik dimana pemilik 

merupakan pihak yang paling mengetahui faktor-faktor internal dan eksternal 

usaha. Jumlah total bobot haruslah 1,00 untuk kekuatan dan kelemahan serta 1,00 

pula untuk peluang dan ancaman yang diberikan atas pertimbangan seberapa 

penting faktor tersebut sebagai penentu keberhasilan bisnis. 

Faktor-faktor kunci internal beserta bobot dan peringkatnya dimasukkan 

ke matriks Internal Factor Evaluation (IFE), lalu dihitung total skor 

tertimbangnya. Kemudian hal serupa dilakukan pada faktor-faktor kunci eksternal 

dengan memasukkan bobot beserta peringkatnya, lalu dihitung, dan diperolehlah 

total skor tertimbang matriks External Factor Evaluation (EFE). Peringkat untuk 

faktor kunci internal haruslah peringkat 3 atau 4 untuk kekuatan (3 untuk 

kekuatan minor dan 4 untuk kekuatan mayor) serta peringkat 1 atau 2 untuk 

kelemahan (1 untuk kelemahan mayor dan 2 untuk kelemahan minor).  

 

Faktor Internal Bobot Peringkat Bobot x Peringkat 

Kekuatan (Strengths) 

1. 

2. 

Dst 

   

Kelemahan (Weaknesses)    
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1. 

2. 

Dst 

TOTAL 1,00   

 

Gambar 3.1. Matriks Internal Factor Evaluation (IFE) 

 
 

Faktor Eksternal Bobot Peringkat Bobot x Peringkat 

Peluang (Opportunities) 

1. 

2. 

Dst 

   

Ancaman (Threats) 

1. 

2. 

Dst 

   

TOTAL 1,00   

 

Gambar 3.2. Matriks External Factor Evaluation (EFE) 

 

2. Tahap 2 : Tahap Pencocokan 

Berdasarkan hasil evaluasi faktor internal dan eksternal perusahaan 

(matriks Internal Factor Evaluation dan matriks External Factor Evaluation), 

matriks Internal Eksternal (IE) dibuat dengan mempertemukan matriks Internal 

Factor Evaluation (IFE) dan matriks External Factor Evaluation (EFE) untuk 
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kemudian dapat dilihat keduanya bertemu pada sel berapa dan apa implikasi 

strategi yang disarankan dari sel tersebut. 

 

 SKOR TERTIMBANG TOTAL IFE 

 

 
Kuat          

(3,0-4,0) 

Rata-Rata 

(2,0-2,99) 

Lemah        

(1,0-1,99) 

 

Tinggi 

(3,0-4,0) 
I II III 

SKOR 

TERTIMBANG 

TOTAL EFE 

Sedang 

(2,0-2,99) 
IV V VI 

 

Rendah 

(1,0-1,99) 
VII VIII IX 

 
 
 

 

 

Gambar 3.3. Matriks Internal Eksternal (IE) 

 

Implikasi strategi dari matriks Internal Eksternal (IE) digunakan sebagai 

dasar menentukan strategi yang lebih spesifik pada matriks Strengths-

Weaknesses-Opportunities-Threats (SWOT) dengan cara menulis strategi SO 

(Strengths-Opportunities) sebagai strategi resultan antara pencocokan kekuatan 

internal dengan kesempatan eksternal, strategi WO (Weaknesses-Opportunities) 

sebagai strategi resultan antara pencocokan kelemahan internal dengan 

kesempatan eksternal, strategi ST (Strengths-Threats) sebagai strategi resultan 

antara pencocokan kekuatan internal dengan ancaman eksternal, serta strategi WT 

Usia 

Strategi Ditahan dan 

Dijaga 

Strategi Panen atau 

Divestasi 

Strategi Tumbuh 

dan Dibangun 
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(Weaknesses-Threats) sebagai strategi resultan antara pencocokan kelemahan 

internal dengan ancaman eksternal. 

 Kekuatan (Strengths) 

1. 

2.  

Dst 

Kelemahan (Weaknesses) 

1. 

2.  

Dst 

Peluang (Opportunities) 

1. 

2.  

Dst 

Strategi SO 

1. 

2.  

Dst 

Strategi WO 

1. 

2.  

Dst 

Ancaman (Threats) 

1. 

2.  

Dst 

Strategi ST 

1. 

2.  

Dst 

Strategi WT 

1. 

2.  

Dst 

 

Gambar 3.4. Matriks Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats 

(SWOT) 

 

3. Tahap 3 : Tahap Keputusan 

Pada tahap terakhir ini, terdapat satu strategi alternatif terbaik yang akan 

dihasilkan dari beberapa strategi alternatif yang disarankan dari tahap 2 atau tahap 

pencocokan dengan cara : 

1. Kelemahan dan kekuatan internal beserta kesempatan dan ancaman 

eksternal perusahaan dituliskan pada kolom kiri matriks. 

2. Sama seperti pada matriks Internal Factor Evaluation (IFE) dan 

matriks External Factor Evaluation (EFE), bobot diberikan bagi 

setiap kelemahan, kekuatan, kesempatan, dan ancaman. 
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3. Pada pada baris atas Quantitative Strategic Planning Matrix 

(QSPM), dituliskan strategi-strategi alternatif yang disarankan dari 

tahap 2 atau tahap pencocokan. 

4. Setiap faktor internal maupun eksternal dicocokkan satu per satu 

apakah memberikan pengaruh terhadap pilihan strategi, lalu 

diberikan skor daya tarik (Attractiveness Score atau AS) yang 

berkisar antara 1-4 (1 = tidak menarik; 2 = agak menarik; 3 = 

cukup menarik; dan 4 = sangat menarik). 

5. Setiap bobot yang dikalikan dengan skor daya tarik (Attractiveness 

Score atau AS) akan menghasilkan skor daya tarik total (Total 

Attractiveness Score atau TAS). 

6. Semakin tinggi skor daya tarik total (Total Attractiveness Score 

atau TAS) menunjukkan semakin menarik suatu strategi alternatif 

untuk dipilih. 

Alternatif Strategi 

 Strategi 

Alternatif 1 

Strategi 

Alternatif 2 

Faktor Kunci Bobot AS TAS AS TAS 

Kekuatan (Strengths) 

1. 

2. 

Dst 

     

Kelemahan (Weaknesses) 

1. 

2. 

Dst 

     

Peluang (Opportunities) 

1. 

2. 

Dst 

     

Ancaman (Threats) 

1. 
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2. 

Dst 

TOTAL 1,00     

 

Gambar 3.5. Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) 


