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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

       Pada bagian ini dijelaskan mengenai tahapan – tahapan sistematis yang akan 

dilakukan dalam pengerjaan tugas akhir ini. Tahapan – tahapan tersebut 

digunakan sebagai tahapan dalam proses pengerjaan tugas akhir. 

3.1 Metode Penelitian 

3.1.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di UD. Cahaya, industri manufaktur yang 

memproduksi marning jagung,  berlokasi di Jalan Simpang Teluk Bayur Malang. 

Penelitian dilaksanakan selama satu bulan  bulan Mei 2017 hingga Juni 2017 

3.1.2 Pengumpulan Data 

Pengumpulan Data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1. Observasi pengamatan langsung dilapangan melihat kondisi saat ini dari 

subjek yang diteliti yang digunakan untuk memperoleh data pendukung 

tentang kondisi real UD. Cahaya. pengamatan secara langsung mampu 

mendapatkan data yang akurat dan mampu memberikan gambaran secara 

detail kondisi yang ada. 

2. melakukan wawancara dengan tanya jawab mengenai permasalahan real dan 

pemecahan permasalahan yang ada baik dari pihak internal perusahaan 

maupun eksternal perusahaan. 

3. Studi dokumentasi yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi 

administratif dari UD. Cahaya, data yang didapat antara lain adalah laporan 

keuangan, data mitra bisnis, data pasar  

4. Melakukan penyebaran kuisioner pada pihak internal perusahaan yaitu terdiri 

dari pemilik dan bagian produksi.

3.2 Tahap Penelitian 

Tahap penelitian merupakan suatu tahapan-tahapan terperinci mengenai 

pengerjaan sebuah penelitian. Tahap penelitian dalam penelitian ini terdiri dari 

tahap pendahuluan, tahap pengumpulan data, tahap identifikasi faktor internal dan 

eksternal, tahap analisis SWOT dan tahap penyusunan pengembangan bisnis, 



29 
 

 

tahap analisa dan pembahasan, dan kesimpulan dan saran. Tahap proses dalam 

penelitan ini dapat dilihat pada gambar 3.1 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Tahap Penelitian 

 

Gambar diatas merupakan langkah-langkah dalam melakukan penelitian. 

Adapun penjelasanya adalah sebagai berikut: 

 

3.2.1 Tahap Pendahuluan  

Pada tahap ini merupakan survey awal untuk mengetahui kondisi yang 

terjadi pada perusahaan. Untuk mengetahui kondisi ini tidak hanya dengan 
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melakukan pengamatan langsung, tetapi juga dengan melakukan wawancara 

dengan pihak yang berkompeten untuk mendapatkan data yang diinginkan. 

Setelah kondisi perusahaan diketahui, permasalahan yang mucul diidentifikasi 

untuk mendapatkan gambaran tentang atribut atau faktor yang menjadi 

pertimbangan dalam menentukan alternatif – alternatif pengembangan sehingga 

dapat menentukan tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah untuk 

mengembangkan dari strategi bisnis yang telah dijalankan sebelumnya. 

3.2.1.1  Studi Literatur 

Pada tahap ini dilakukan studi pustaka untuk memeproleh informasi berupa 

teori – teori yang mendukung permasalahan yang berkaitan dengan 

pengembangan strategi bisnis dengan Metode Business Model Canvas pada UD. 

Cahaya. Hal ini dapat diperoleh dari literatur – literatur atau jurnal yang 

membahas tentang metode tersebut. Pemilihan studi literatur sebaiknya pustaka 

terbaru dan relevan sehingga dapat menunjang peneliti dalam melakukan 

penelitian dan mencapai tujuan yang akan dicapai dalam sebuah penelitian. 

3.2.1.2 Identifikasi Masalah 

Pada langkah ini dilakukan identifikasi masalah berdasarkan survey 

pendahulu yang telah dilakukan. survey awal ternyata industri ini mengalami 

pertumbuhan yang lambat. Hal ini ditunjukkan dengan terjadinya perputaran 

penjualan yang lama yaitu dengan penjualan UD. Cahaya perbulan selama 6 bulan 

terakhir sebanyak 300, 310, 300, 310, 295, 300 bal kemasan 5 kg sedangkan untuk 

pesaing misal pada Firdaus, Barokah, Nusantara dan Dua Mawar penjualan 

perbulan bisa mencapai kurang lebih 500 bal kemasan 5 kilogram per bulannya. 

Dengan selisih permintaan produk menjadi perhatian utama pada UD. Cahaya 

agar tidak mengalami penurunan permintaan yang cukup rendah dan agar dapat 

mempertahankan bisnis yang telah dijalankan. Dari masalah yang dihadapi 

tersebut maka dapat dirumuskan suatu masalah yang akan dibahas adalah 

“Strategi pengembangan bisnis dengan Metode Business Model Canvas pada UD. 

Cahaya ”. 
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3.2.2 Pengumpulan Data 

       Teknik pengumpulan data pada penilitian ini dilakukan dengan menggunakan 

metode observasi, metode wawancara dan kuisioner. Ketiga metode tersebut 

digunakan untuk pengumpulan data primer, sedangkan teknik pengumpulan data 

sekunder dengan studi literatur, untuk menetukan indikator faktor internal 

kemudian digunakan untuk membuat matriks IFE yaitu dengan cara 

memanfaatkan kekuatan yang ada untuk mengatasi kelemahan yang ada. 

Kemudian menentukan indikator eksternal digunakan untuk matrik EFE yaitu 

memanfaatkan peluang yang ada untuk menghadapi ancaman yang ada.s 

edangkan tujuan kuisioner itu sendiri untuk bobot kepentingan dari rating  faktor 

dilakukan kepada kepala produksi UD. Cahaya. 

3.2.3 Tahap Pembuatan Matrik IFE dan EFE 

       Matriks Evaluasi Faktor Eksternal/Internal dapat dikembangkan dalam lima 

langkah : 

1. Buat faktor-faktor eksternal/internal utama yang mempengaruhi 

perusahaan. 

2. Berilah pada setiap faktor tersebut bobot yang berkisar dari 0,0 (tidak 

peting) sampai 1,0 (sangat penting). Faktor-faktor yang dianggap memilki 

pengaruh paling besar terhadap kinerja organisasional harus diberi bobot 

tinggi. Jumlah total seluruh bobot yang diberikan pada faktor itu harus 

sama dengan 1,0. 

3. Berilah peringkat 1 sampai 4 pada setiap faktor untuk mengindikasikan 

apakah faktor tersebut sangat lemah (peringkat=1), lemah (peringkat=2), 

kuat (peringkat=3), atau sangat kuat (peringkat =4). 

4. Kalikan bobot setiap faktor dengan peringkatnya untuk menentukan skor 

bobot. 

5. Jumlahkan skor bobot masing-masing variabel untuk memperoleh bobot 

total organisasi. 

3.2.4 Analisa SWOT 

SWOT mengajukan empat pertanyaan besar yang sederhana. Dari diagram 

kartesius SWOT akan diperoleh posisi perusahaan berada pada kuadran berapa, 
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sehingga perusahaan akan menentukan strategi alternatif berdasarkan posisi 

perusahaan. Dua yang pertama, kekuatan dan kelemahan organisasi dan dua yang 

kedua adalah peluang dan ancaman yang dihadapi organisasi. Dari keempat 

pertanyaan ini , dua diantaranya melihat area-area yang membantu (kekuatan dan 

peluang) dan dua lagi melihat area-area yang membahayakan. Menilai integritas 

keseluruhan model bisnis sangatlah penting, tetapi melihat semua komponennya 

secara detail juga dapat mengungkapkan jalan menarik menuju inovasi dan 

pembaharuan. Cara efektif untuk melakukannya adalah dengan 

mengkombinasikan analisis klasik tentang  kekuatan, kelemahan, peluang dan 

ancaman (SWOT) melalui kanvas model bisnis. Analisis SWOT akan 

memberikan empat perspektif untuk menilai elemen – elemen suatu model bisnis, 

dan model bisnis kanvas akan memberikan fokus yang diperlukan untuk sebuah 

diskusi terstruktur. Analisis SWOT akan memberikan dasar yang baik untuk 

diskusi lebih lanjut, pengambilan keputusan, dan akhirnya akan memunculkan 

inovasi baru. 

Analisa SWOT ini digunakan untuk menentukan alternatif strategi 

pemasaran yang akan dilakukan oleh perusahaan. Kemudian dari perhitungan 

antara skor dan faktor – faktor internal dan faktor eksternal selanjutnya 

diperlihatkan pada gambar analisa diagram SWOT yang terdiri dari 4 kuadran 

yaitu: 

Kuadran I : mendukung strategi agresif 

Kuadran II : mendukung strategi diversifikasi 

Kuadran III : mendukung strategi turn around 

Kuadran IV : mendukung strategi defensif 

Alternatif strategi pemasaran, Permasalahan analisis yang telah dilakukan 

yakni, IFE, EFE dan SWOT maka diperoleh beberapa alternatif strategi. Dari 

bererapa alternatif yang diperoleh akan didapatkan pengembangan strategi 

yang terstruktur melalui 9 elemen Business Model Canvas. 
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3.2.5 Tahap Pengembangan Strategi Bisnis (Pengolahan Data 

Menggunakan Metode Business Model Canvas) 

       Data yang diperoleh dari hasil observasi mengenai Business Model Canvas 

(BMC) dari Home Industri cahaya data tersebut mengenai Customer Segmen, 

Value Proposition, Channel, Customer Relationship, Revenue Streams, Key 

Resources, Key Activities, Key Partnership, dan Cost Structure..  

3.2.5.1  Faktor Internal  

       Identifikasi ini mengacu pada Business model canvas untuk faktor internal 

yang dianggap dapat berpengaruh pada kondisi perusahaan. 

1. Key Partnership 

Key partnership adalah kemitraan utama bagi perusahaan untu memasok bahan 

baku.  

 Faktor kekuatan dalam elemen ini ditunjukkan dari kemampuan UD. 

Cahaya dalam bekerjasama dengan mitra  dan menciptakan hubungan 

yang baik dengan pemasok.  

Pemasok terdiri dari: 

 supplier jagung 

 CV. Gading mas untuk penyuplai minyak goreng 

 CV. Dwi Cahaya makmur penyuplai plastik kemasan 

2. Key Activities 

Key activities adalah aktivitas utama yang dilakukan oleh perusahaan 

 Dalam elemen ini faktor kekuatan ditunjukkan dari pemesanaan produk 

bisa dilakukan melalui telepon dan setelah itu bisa langsung diambil ke 

perusahaan setelah produk tersedia. 

 Kelemahan pada aktifitas yang dilakukan adalah penjualan produk masih 

harus diambil pembeli secara langsung, perusahaan belum menyediakan 

pesan antar produk ke konsumen.  

3. Key Resources 

Key resource adalah sumber daya utama merupakan aset yang didimiliki untuk 

penawaran terhadap semua elemen.. 
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  Kekuatan pada elemen ini adalah karyawan yang sudah memiliki 

pengalaman lebih dari 10 tahun untuk proses produksi marning jagung. 

 Kelemahan dari UD. Cahaya merupakan penghasil produk makanan 

ringan yang sangat mudah ditiru oleh pesaing 

4. Customer Relationship 

Custromer Relationship adalah hungan perusahaam dengan pelanggan 

 Kekuatan pada elemen ini adalah Pemilik UD. Cahaya memiliki hubungan 

baik dengan pelanggan, dikatakan baik karena pemilik sering berinteraksi 

langsung dengan pelanggan. Hal ini dilakukan untuk menjaga loyalitas 

pelanggan serta agar pelanggan melakukan repeat order. Selain pemilik 

karyawan juga telah melayani pelanggan dengan baik dan ramah. 

 Kelemahan pada elemen ini adalah belum adanya interaksi antara 

perusahaan dengan konsumen melalui media sosial. 

 Selama ini perusahaan masih belum menerima masukan dari luar 

perusahaan sehingga menghambat pengembangan terhadap apa 

yang diinginkan oleh konsumen 

5. Channels 

Channel adalah proses distribusi ke  pelanggan melalui komunikasi, distribusi dan 

penjualan 

 Faktor kelemahan berada pada perusahaan belum menyediakan layanan 

dilivery order dan belum menyediakan pembayaran secara credit card. 

6. Customer Segmen 

Customer segmen adalah pelayanan dari satu atau beberapa segmen pelanggan 

 Kekuatan pada elemen ini adalah UD. Cahaya sudah memiliki target dan 

segmentasi yang jelas, yaitu para distributor penjual makanan oleh – oleh 

walupun hanya mencakup wilayah malang dan batu. Dalam hal menjaga 

loyalitas pelanggan agar tingkat perpindahannya rendah, pemilik selalu 

berusaha mengajak pelanggannya mengobrol dan memberikan bonus tiap 

setahun sekali. Hal ini dilakukan agar pelanggan dapat melakukan repeat 

order. 
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 Kelemahan yang dimiliki adalah tidak mengelompokkan pelanggan secara 

spesifik karena tidak adanya data pelanggan (database)  pada perusahaan.  

7. Cost Structure 

Cost strukture adalah struktur biaya pada perusahaan 

 Faktor kelemahan pada UD. Cahaya untuk pemasukan dan pengeluaran 

belum stabil disebabkan oleh permintaan penjualan beberapa bulan ini 

sedikit dan jumlah pengeluaran baik untuk bahan baku maupun biaya 

listrik yang berubah – ubah. 

8.  Revenue Streams 

Revenue Stream adalah arus pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan 

 Kelemahan dalam elemen ini adalah arus pendapatan hanya bersumber 

dari penjualan satu jenis produk saja. 

 Hanya ada satu aliran pendapatan dari produk marning jagung 

3.2.5.2  Faktor Eksternal 

       Identifikasi ini mengacu pada Business model canvas untuk faktor eksternal 

yang dianggap dapat berpengaruh pada kondisi pemasaran perusahaan. 

1. Key Partnership 

Key partner adalah kemitraan utama bagi perusahaan untu memasok bahan baku. 

 Faktor peluang dalam elemen ini mendapatkan mitra yang selalu 

menyediakan bahan baku untuk kelancaran  proses produksi dan 

melengkapi proporsi nilai perusahaan. 

2. Key Activities 

Key activites adalah aktivitas utama yang dilakukan oleh perusahaan 

 Faktor peluang dalam elemen ini adalah dengan kesempatan menggunakan 

teknologi informasi untuk mendukung peningkatan penjualan produk. 

 Faktor ancaman dalam elemen ini diketahui terdapat ancaman pada 

aktivitas produksi dan kualitas produksi yang terhambat akibat hal – hal 

yang tidak terduga misalnya musim hujan ataupun perkiraan kebutuhan 

bahan baku yang meleset.  

3. Key Resources 



36 
 

Key resources adalah sumber daya utama merupakan aset yang didimiliki untuk 

penawaran terhadap semua elemen. 

 Peluang untuk UD. Cahaya perusahaan dapat menggunakan sumber daya 

yang lebih murah untuk mencapai hasil yang sama dan kesempatan jika 

perusahaan memiliki nilai intelektual (human resource, 

physical,intellectual, dan financial) lainnys yang dapat dimaksimalkan. 

 acaman yang dapat timbul yaitu pesaing dapat melatih karyawan lebih 

baik disegala bidang dan UD. Cahaya tidak dapat mempertahankan kinerja 

karyawan. 

4. Value Propositions 

Value proposition adalah memuaskan kebutuhan pelanggan melalui nilai yang 

dimiliki 

 Faktor peluang dapat dilihat dari menyediakan produk baru  dengan tepat 

sesuai keinginan konsumen (misalnya, kripik singkong, kripik talas, kripik 

pisang). 

 Faktor ancaman dalam elemen ini dilihat dari tersedianya produk inovatif 

yang lebih murah yang ditawarkan oleh pesaing.  

5. Customer Relationship 

Customer segmen adalah hungan perusahaam dengan pelanggan 

 Peluang pada elemen ini meningkatkan follow up ke pelanggan yaitu 

perusahaan dapat dapat memberikan membership untuk yang sering 

melakukan pembelian dengan itu akan mendapatkan potongan harga.  

 Ancaman apabila hubungan pelanggan dengan perusahaan terancam 

memburuk karena pelanggan berpindah dalam melakukan pembelian 

produk. 

6. Channels 

Channel adalah proses distribusi ke  pelanggan melalui komunikasi, distribusi dan 

penjualan 

 Peluang pada elemen ini dapat meningkatkan promosi lewat sosial media 

dengan begitu perusahaan dapat merambah ke pasar online dan menjamin 

kerjasaman dengan mitra. 
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 Ancaman bagi perusahaan adalah saluran perusahaan terancam tidak 

relevan atau ketinggalan jaman bagi pelanggan karena kurangnya promosi 

pada perusahaan dibanding perusahaan pesaing.  

7. Customer Segmen 

Customer segmen adalah pelayanan dari satu atau beberapa segmen pelanggan 

 Faktor peluang dalam elemen ini dapat memanfaatkan perkembangan 

selera masyarakat atas produk makanan ringan yang dinikmati sehingga 

akan mendapat segmen pelanggan baru. 

 Faktor ancaman dilihat dari kecepatan munculnya pesaing yang dapat 

mempengaruhi pelanggan berpindah kepesaing.  

8. Cost Structure 

Cost strukture adalah struktur biaya pada perusahaan 

 Faktor ancaman dalam elemen ini adalah adanya biaya yang sulit 

diprediksi seperti kenaikan harga bahan baku, tarif listrik, harga minyak 

goreng dan biaya peralatan yang tiba – tiba rusak yang akan 

mengakibatkan pengeluaran biaya cukup besar bagi perusahaan.  

9. Revenue Streams 

Revenue stream adalah arus pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan 

 Faktor peluang perusahaan dapat menjual produk lain yang sejenis 

makanan ringan agar meningkatkan biaya pendapatan baru dan perusahaan 

dapat menerima dilivery order untuk menciptakan biaya langganan 

perbulan. 

3.2.6 Tahap Analisa Dan Pembahasan 

Pada tahap ini dilakukan pemberian usulan produk yang sesuai dengan 

keinginan dan kebutuhan konsumen. 

3.2.6.1 Usulan Pengembangan Business Model Canvas 

       Setalah mengetahui faktor internal dan eksternal pada perusahaan akan 

melalui tahap pencocokan antara matrik IFE dan EFE dengan matrik SWOT tahap 

selanjutnya dapat menentukan penyusunan rencana pengembangan business 

model canvas. Usulan pengembangan pada perusahaan diberikan berupa 9 elemen  

yang meliputi Customer Segmen, Value Proposition, Channel, Customer 
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Relationship, Revenue Streams, Key Resources, Key Activities, Key Partnership, 

dan Cost Structure.. 

3.2.6.2 Interprestasi Analisis Data 

Tahap ini dilakukan analisa terhadap pembahasann terhadap langkah-

langkah pada pengolahan data dan hasil dari penelitian yang dilakukan. Tahap ini 

juga dijelaskan usulan perbaikan berdasarkan masalah yang telah dihadapi. 

3.2.6.2  Kesimpulan dan Saran 

Tahap ini berupa penarikan kesimpulan berdasarkan penelitian yang 

dilakukan dan saran kepada peneliti selanjutnya yang akan ingin mengembangkan 

penelitian ini lebih lanjut. 


