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3.2 Keterangan Flow Chart Penelitian 

       Metode penelitian merupakan bentuk proses penelitian dengan beberapa 

urutan-urutan yang sistematis. Dalam penelitian kali ini ada beberapa proses yang 

akan dilakukan seperti : 

1. Survey Perusahaan 

        Survey perusahaan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data awal guna 

menyelesaikan permasalahan terkait dengan formulasi strategi pemasaran 

meningkatkan prefernsi konsumen. Survey perusahaan ini dilakukan pada CV. 

Hoangsoe,  Jalan Perhutani no 38 Ngeteh, Lumajang. 

2. Studi Pustaka 

Sebagai landasan dan kerangka berfikir untuk penelitian yang akan 

dilakukan. Penulis mencari dan menyertakan teori atau konsep yang mendukung 

penelitian. 

3. Identifikasi Masalah 

        Mengidentifikasi permasalahan yang akan dibahas. Dari hasil identifikasi 

maka dibutuhkan suatu formulasi strategi pemasaran yang tepat untuk 

meningkatkan volume penjualan. 

4. Pengumpulan Data 

       Teknik pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh dengan menggunakan 

metode metode interview dan metode kuisioner.  Metode tersebut digunakan 

untuk teknik pengumpulan data primer. Sedangkan teknik pengumpulan data 

sekunder diperoleh dari studi pustaka, literatur-literatur terkait, data-data atau 

informasi dari perusahaan, internet, dan jurnal. Data yang akan diambil adalah 

data-data yang berhubungan dengan faktor eksternal perusahaan seperti keadaaan 

ekonomi, sosial, pemerintah, teknologi dan pesaing dan juga data-data yang 

berhubungan dengan faktor internal perusahaan seperti manajemen, pemasaran, 

keuangan, produksi dan litbang. 

a. Metode interview, yaitu melakukan wawancara dengan beberapa pegawai di 

tiap bagian seperti bagian pemasaran, produksi, dan keuangan. 

 



 

24 
 

 

b. Metode kuisioner, yaitu bertujuan untuk memperoleh informasi terhadap 

kondisi perusahaan yang berkaitan dengan pengaruh lingkungan baik 

lingkungan internal maupun eksternal perusahaan yang dapat mempengaruhi 

penentuan strategi. Kuisioner ini nantinya akan diberikan kepada kepala tiap 

bagian atau orang-orang yang dianggap memiliki pengalaman atau 

kemampuan analisa yang baik. Contohnya kepada karyawan perusahaan dan 

warga sekitar yang mengkomsumsi produk tersebut. 

 

3.2.1 Matriks EFE dan IFE 

Menurut David (2010), Matriks Evaluasi Faktor Eksteral (Exteral Factor 

Evaluation- EFE Matrix) memungkinkan para penyusun strategi untuk meringkas 

dan mengevaluasi informasi ekonomi, sosial, budaya, demografis, lingkungan, 

politik, pemerintahan, hukum, teknologi, dan kompetitif . Dapat di lihat pada bab 

II sub bab 2.3.1 

 

3.2.2 Matriks SWOT 

       Matriks Kekuatan-Kelemahan-Peluang-Ancaman (Strengths-Weaknesses-

Opportunities-Threat-SWOT) adalah sebuah alat pencocokan yang penting yang 

membantu para manajer mengembangkan empat jenis strategi. Dapat di lihat pada 

bab II sub bab 2.3.2 

 

3.2.3 Tahap Analisa dan pembahasan 

        Pada tahapan ini akan dilakukan analisa terhadap hasil pengolahan data yang 

meliputi analisa matrik EFE dan EFI, Matriks SWOT dan penentuan prioritas 

strategi dengan melakukan analisa terhadap strategi yang menjadi prioritas.  

 

3.2.4 Tahapan kesimpulan dan Saran 

        Merupakan rangkuman hasil penelitian yang telah dilakukan dan diharapkan 

dapat digunakan untuk dasar penelitian selanjutnya. Sedangkan saran ditujukan 

sebagai upaya peningkatan serta perbaikan kondisi sebelumnya sebelumnya 

sehingga dapat memberikan masukan perusahaan kearah yang lebih baik. 


