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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penentuan Lokasi 

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan dilakukan secara purposive (sengaja) 

yaitu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan 

penelitian (Singarimbun dan Effendi 1997). Penelitian dilaksanakan di Kota 

Malang dengan pertimbangan bahwa di Kota Malang terdapat penghasil produk 

cao atau cincau hitam. Terdapat beberapa produsen dengan menghasilkan produk 

serupa, namun penulis memilih home industry cao Ibu Suratmi yang 

memproduksi cao pada setiap hari dan telah mendistribusikan produk pada dua 

pasar tradisional yang cukup besar. Serta kebersediaan produsen untuk 

diwawancara dan diminta informasi sebagai pertimbangan pemilihan lokasi. 

Pertimbangan lain yaitu karena keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga sehingga 

mempermudah perolehan data yang dapat digunakan seefisien mungkin. 

 

3.2 Metode Pengambilan Sampel 

Penelitian ini merupakan penelitian langsung terhadap objek yang dituju. 

Objek penelitian ini adalah home industry cao yang beralamat di Jalan Laksda 

Martadinata 6B Nomor 38 atau tepat di belakang Pasar Kebalen Kota Malang. 

Pada penelitian ini pemilihan dan penentuan responden dilakukan secara sengaja 

(purposive). Responden dalam penelitian ialah pemiliki sekaligus pengelola home 

industry yaitu Ibu Suratmi dan Bapak Supardi beserta seorang karyawan yang 

membantu kegiatan produksi dan distribusi serta para konsumen yang membeli 

produk cao Ibu Suratmi secara langsung maupun tidak langsung. Pembelian 

secara langsung dilakukan di home industry dan secara tidak langsung membeli 

pada pedagang di Pasar Kebalen atau Pasar Besar Malang. 

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan dua metode yaitu 

metode sensus dan accidental sampling. Metode sensus digunakan pada 

responden untuk mengetahui faktor internal perusahaan, yaitu dengan melakukan 

pengambilan data pada tiga orang pelaku kegiatan usaha pada home industry cao 
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tersebut. Metode accidental sampling ialah teknik penentuan sampel berdasarkan 

kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan 

peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan 

ditemui itu cocok sebagai sumber data. Pengambilan sampel tersebut dilakukan 

dengan melakukan wawancara dan pengisian kuesioner kepada konsumen yang 

merupakan pembeli produk cao Ibu Suratmi yang membeli secara langsung 

maupun tidak langsung untuk dimintai pendapat mengenai produk tersebut. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer merupakan data yang diambil dan diolah sendiri oleh 

peneliti atau data yang secara langsung dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau 

suatu organisasi melalui objeknya (Supranto, 2003). Data primer diperoleh 

melalui observasi langsung ke perusahaan, wawancara, dan mengisi kuesioner 

dengan pihak home industry cao tersebut yaitu Ibu Suratmi, Bapak Supardi dan 

seorang karyawan. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain 

dan bukan diusahakan sendiri oleh pengumpulnya. Data sekunder diperoleh dalam 

bentuk yang telah diolah mengenai gambaran umum perusahaan seperti sejarah 

perusahaan, visi misi, rencana ke depan perusahaan, struktur organisasi, data 

penjualan, dan data pemasaran. Data sekunder juga diperoleh dari perpustakaan, 

internet, buku-buku teks mengenai manajemen pemasaran, artikel-artikel dari 

website dan beberapa literatur yang relevan. 

Langkah yang digunakan untuk memperoleh hasil data primer ialah sebagai 

berikut : 

1. Observasi langsung adalah metode pengumpulan data yang kompleks 

karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode 

pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden, 

namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang 

terjadi. Metode ini juga tepat dilakukan pada responden yang kuantitasnya 

tidak terlalu besar. Dalam penelitian ini menggunakan participant 

observation (observasi partisipan), dimana peneliti terlibat secara langsung 
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dalam kegiatan sehari-hari orang atau situasi yang diamati sebagai sumber 

data. 

2. Pencatatan adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data 

sekunder, yaitu dengan mencatat data yang ada pada instansi atau lembaga 

yang terkait dalam suatu penelitian. Adapun instansi yang dijadikan sebagai 

sumber data dalam penelitian ini adalah home industry cao Ibu Suratmi. 

3. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap 

muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Wawancara 

yang digunakan ialah wawancara terstruktur, dalam hal tersebut peneliti 

telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang hendak digali dari 

narasumber. Peneliti sudah membuat daftar pertanyaan secara sistematis. 

4. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawab. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data 

yang lebih efisien bila peneliti telah mengetahui dengan pasti variabel yag 

akan diukur dan tahu apa yang diharapkan dari responden. Jenis kuesioner 

yang digunakan ialah kuesioner tertutup, yaitu kuesioner yang telah 

menyediakan pilihan jawaban untuk dipilih oleh objek penelitian. 

Metode yang diterapkan dalam pengumpulan data adalah dengan 

wawancara terpadu dengan menggunakan kuesioner dan pengamatan secara 

langsung (observasi). Jumlah responden yang dipilih untuk pengisian kuesioner 

tentang faktor internal perusahaan ialah sebanyak tiga orang. Adapun jumlah 

responden yang dijadikan sampel untuk mengetahui faktor eksternal perusahaan 

tergantung waktu yang disediakan oleh peneliti. Waktu yang disediakan ialah 

selama satu bulan. 

 

3.4 Metode Analisis Data 

Data disajikan secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan 

produksi, manajemen strategi, dan manajemen pemasaran, selanjutnya disajikan 

dalam bentuk tabulasi, bagan, dan uraian. Analisis deskriptif kualitatif digunakan 

untuk mengetahui lingkungan perusahaan agar diketahui apa yang menjadi 
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kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi perusahaan. 

Sedangkan analisis kuantitatif digunakan pada biaya, penerimaan, keuntungan, 

efisiensi, matrik IFE, matrik EFE, matrik IE, matrik SWOT, dan matrik QSPM 

diolah dengan menggunakan program Microsoft Excel. 

3.4.1 Biaya, Penerimaan, dan Keuntungan 

a. Nilai total biaya pada home industry cao Ibu Suratmi adalah penjumlahan 

dari nilai total biaya tetap dan nilai biaya variabel yang digunakan dalam 

kegiatan produksi cao. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut : 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 (3.1) 
Keterangan : 

TC (Total Cost)   = Biaya total 

TFC (Total Fixed Cost)  = Total biaya tetap 

TVC (Total Variable Cost)  = Total biaya variabel 

b. Penerimaan dari home industry cao Ibu Suratmi dapat diketahui dengan 

mengalikan jumlah produk cao yang terjual dengan harga cao tersebut. 

Metode perhitungan yang digunakan adalah : 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑃𝑃 × 𝑄𝑄 (3.2) 
Keterangan : 

TR (Total Revenue) = Penerimaan Total, dihitung Rp/ proses produksi 

Q (Quantity)  = Kuantitas, dihitung unit/ proses produksi 

P (Price)  = Harga, dihitung Rp/proses produksi 

c. Metode perhitungan keuntungan home industry cao Ibu Suratmi secara 

matematis dirumuskan sebagai berikut : 

𝜋𝜋 = 𝑇𝑇𝑇𝑇 − 𝑇𝑇𝑇𝑇 (3.3) 
Keterangan : 

π (Profit)   = Keuntungan usaha yang diperoleh, dihitung 

Rp/ proses produksi 

TR (Total Revenue) = Penerimaan Total, dihitung Rp/ proses produksi 

TC (Total Cost)  = Total Biaya, dihitung Rp/ proses produksi 

3.4.2 Efisiensi Usaha 

Efisiensi home industry cao Ibu Suratmi yang telah dijalankan selama ini 

dapat dihitung dengan menggunakan perhitungan R/C rasio. R/C rasio adalah 
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singkatan dari Return Cost Ratio atau dikenal dengan nisbah antara penerimaan 

dan biaya efisiensi home industry cao Ibu Suratmi dapat dihitung dengan 

membandingkan besarnya penerimaan dengan biaya yang digunakan untuk 

produksi. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut : 
𝑇𝑇
𝑇𝑇 =

𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇 (3.4) 

Menurut Soekartawi (1995), kriteria yang digunakan dalam penentuan 

efisiensi usaha adalah :  

a. R/C > 1 berarti usaha sudah dijalankan secara efisien.  

b. R/C = 1 berarti usaha yang dijalankan dalam kondisi titik impas/Break 

Event Point (BEP). 

c. R/C < 1 berarti usaha tidak dijalankan secara efisien. 

3.4.3 Analisis Matrik IFE dan Matrik EFE 

Analisis matrik Internal Factor Evaluation (IFE) digunakan untuk 

meringkas dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan utama dalam area-area 

fungsional bisnis yang kemudian diberikan pembobotan. Analisis matrik External 

Factor Evaluation (EFE) digunakan untuk meringkas dan mengevaluasi informasi 

demografi, ekonomi, alam, teknologi, politik, budaya, dan kompetitif yang 

kemudian diberikan pembobotan sama halnya dengan analisis matrik IFE. Matrik 

IFE dapat dikembangkan dalam lima langkah yaitu : 

a. Buat daftar faktor-faktor internal utama sebagaimana yang disebutkan 

dalam proses audit internal. Masukkan 10 sampai 20 faktor internal, 

termasuk kekuatan dan kelemahan perusahaan. 

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

penting) sampai 1,0 (sangat penting). Bobot yang diberikan pada suatu 

faktor tertentu menandakan signifikansi relatif faktor tersebut bagi 

keberhasilan perusahaan. 

c. 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). Perhatikan bahwa 

kekuatan harus mendapat peringkat 3 atau 4 dan kelemahan peringkat 1 atau 

2. 
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d. Kalikan bobot setiap faktor dengan peringkatnya untuk menentukan skor 

bobot bagi masing-masing variabel. 

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

bobot total perusahaan. 

Tabel 3.1 Matrik IFE (Internal Factor Evaluation) 

Faktor-faktor 
Internal Utama Bobot Peringkat Skor Bobot 

Kekuatan 
- 
- 

   

Kelemahan 
- 
- 

   

Total    
Sumber : David (2010) 

Terlepas dari berapa banyak faktor yang dimasukkan kedalam matrik IFE, 

skor bobot total berkisar antara 1,0 sebagai titik rendah dan 4,0 sebagai titik 

tertinggi, dengan skor rata-rata 2,5. Skor bobot total di bawah 2,5 mencirikan 

perusahaan yang lemah secara internal, sedangkan skor yang secara signifikan 

berada di atas 2,5 mengindikasikan posisi internal yang kuat. 

Matrik EFE juga dapat dikembangkan dalam lima langkah yaitu: 

a. Buat daftar faktor-faktor eksternal utama sebagaimana yang disebutkan 

dalam proses audit eksternal. Masukkan 10 sampai 20 faktor internal, 

termasuk peluang dan ancaman perusahaan. 

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

penting) sampai 1,0 (sangat penting). Bobot yang diberikan pada suatu 

faktor tertentu menandakan signifikansi relatif faktor tersebut bagi 

keberhasilan perusahaan. 

c. Berilah peringkat 1 sampai 4 pada setiap faktor untuk menunjukkan 

seberapa efektif strategi perusahaan saat ini dalam merespon faktor 

tersebut,dimana 4 = responnya sangat bagus, 3 = responnya diatas rata-rata, 

2 = responnya rata-rata, dan 1 = responnya di bawah rata-rata. Penting 

untuk diperhatikan bahwa baik ancaman maupun peluang dapat menerima 

peringkat 1, 2, 3, dan 4. 
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d. Kalikan bobot setiap faktor dengan peringkatnya untuk menentukan skor 

bobot bagi masing-masing variabel. 

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

bobot total perusahaan. 

Tabel 3.2 Matrik EFE (External Factor Evaluation) 

Faktor-faktor 
Eksternal Utama Bobot Peringkat Skor Bobot 

Peluang 
- 
- 

   

Ancaman 
- 
- 

   

Total    
Sumber : David (2010) 

Terlepas dari berapa banyak faktor yang dimasukkan kedalam matrik EFE, 

skor bobot total berkisar antara 1,0 sebagai titik rendah dan 4,0 sebagai titik 

tertinggi, dengan skor rata-rata 2,5. Skor bobot total sebesar 4,0 mengindikasikan 

bahwa perusahaan merespon dengan sangat baik peluang dan ancaman yang ada 

di perusahaan. 

3.4.4 Matrik Internal-Eksternal (IE) 

Penggabungan matrik IFE dan EFE akan menghasilkan sebuah matrik yaitu 

matrik Internal – Eksternal (Matrik IE), digunakan untuk menganalisis posisi 

perusahaan secara lebih detail dan melihat strategi apa yang tepat untuk 

diterapkan oleh perusahaan. 

Pada sumbu X matriks IE, total nilai IFE yang diberi bobot 1,0-1,99 

menunjukkan posisi internal yang lemah; nilai 2,00-2,99 dianggap sedang; nilai 

3,00-4,00 kuat. Pada sumbu Y matriks IE, total nilai EFE yang diberi bobot 

1,00-1,99 dianggap rendah; nilai 2,00-2,99 sedang; dan 3,0-4,0 tinggi. 

Menurut David (2010) matrik IE dapat dibagi menjadi tiga bagian besar 

yang berbeda-beda. Pertama, ketentuan untuk divisi-divisi yang masuk 

dalam sel I, II, dan IV dapat digambarkan sebagai tumbuh dan membangun. 

Kedua, divisi-divisi yang masuk dalam sel III, V, dan VII dapat ditangani 

dengan baik melalui strategi menjaga dan mempertahankan. Ketiga, ketentuan 
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umum untuk divisi yang masuk dalam sel VI, VIII, dan IX adalah panen atau 

divestasi. 
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Gambar 3.1 Matrik Internal – Eksternal (IE) 

Sumber : David (2010) 

3.4.5 Analisis SWOT 

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor yang secara sistematis 

untuk merumuskan strategi perusahaan (Rangkuti, 2006). Logika dasar yang 

dibangun adalah berusaha memaksimalkan kekuatan dan peluang yang secara 

bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Matrik ini dapat 

menghasilkan empat set kemungkinan alternatif strategi sebagaimana yang 

ditampilkan pada Tabel 3.3 
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3,0 
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SKOR IFE 
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Tabel 3.3 Matrik SWOT 

IFE 
 
 
EFE 

Strength (S) 
Tentukan 5-10 faktor 

kekuatan internal 

Weakness (W) 
Tentukan 5-10 faktor 
kelemahan internal 

Opportunity (O) 
Tentukan 5-10 faktor 

peluang eksternal 

Strategi S-O 
Merumuskan strategi 
dengan menggunakan 

kekuatan untuk 
memanfaatkan peluang 

Strategi W-O 
Merumuskan strategi 

dengan meminimalkan 
kelemahan untuk 

memanfaatkan peluang 

Threat (T) 
Tentukan 5-10 faktor 

ancaman eksternal 

Strategi S-T 
Merumuskan strategi 
dengan menggunakan 
kekuatan yang dimiliki 

untuk mengatasi ancaman 

Strategi W-T 
Merumuskan strategi 

dengan meminimalkan 
kelemahan dan menghindari 

ancaman 
Sumber : Rangkuti (2003) 

a. Strategi S-O 

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan 

memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang 

sebesar-besarnya.  

b. Strategi S-T 

Strategi ini adalah untuk menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan 

untuk mengatasi ancaman. 

c. Strategi W-O 

Strategi ini diterapkan berdasakan pemanfaatan peluang yang ada dengan 

cara meminimalkan kelemahan yang ada.  

d. Strategi W-T 

Strategi ini didasarkan pada kegiatan perusahaan yang bersifat defensif dan 

berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. 

3.4.6 Analisis QSPM 

Tahap terakhir setelah memilih beberapa alternatif strategi yaitu melakukan 

pengambilan keputusan untuk memilih strategi apa yang paling tepat untuk 

digunakan oleh perusahaan yaitu dengan menggunakan matrik Quantitative 

Strategic Planning Matrix (QSPM) yaitu untuk meringkas dan mengevaluasi 

berbagai alternatif strategi secara objektif berdasarkan faktor internal dan 

eksternal perusahaan yang sudah diidentifikasi sebelumnya. 



43 
 

Terdapat enam langkah yang harus dilakukan untuk mengembangkan 

QSPM yaitu: 

a. Buatlah daftar berbagai kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan 

ancaman eksternal utama di kolom kiri QSPM. Informasi ini harus diambil 

langsung dari matrik IFE dan matrik EFE masing-masing minimal terdiri 

dari 5 faktor internal dan 5 faktor eksternal. 

b. Berilah bobot pada setiap faktor internal dan eksternal utama tersebut sesuai 

dengan bobot yang ada dalam matrik IFE dan matrik EFE. 

c. Cermatilah matrik-matrik tahap 2 (pencocokan), dan mengidentifikasi 

berbagai strategi alternatif yang harus dipertimbangkan dan diterapkan oleh 

perusahaan. 

d. Tentukanlah skor daya tarik (Attractiveness Score - AS) dari masing-masing 

alternatif strategi yang ditentukan dengan cara mengamati setiap faktor 

eksternal dan internal utama. Kisaran skor daya tarik adalah 1 = tidak 

memiliki daya tarik, 2 = daya tariknya rendah, 3 = daya tariknya sedang, 4 = 

daya tariknya tinggi. Bila tidak terdapat pengaruh pada alternatif strategi 

yang sedang dipertimbangkan, maka jangan diberikan nilai pada AS. 

e. Hitunglah skor daya tarik total (Total Attractiveness Score - TAS), 

didefinisikan sebagai hasil kali antara bobot (langkah b) dengan skor daya 

tarik (langkah d) di setiap baris. TAS mengindikasikan daya tarik relatif dari 

setiap strategi alternatif, dengan hanya mempertimbangkan dampak faktor 

keberhasilan penting eksternal atau internal yang berdekatan. Semakin 

tinggi TASnya, maka semakin menarik pula strategi alternatif tersebut. 

f. Hitunglah jumlah keseluruhan daya tarik total, dengan menjumlahkan skor 

daya tarik total di setiap kolom strategi dari QSPM. Jumlah keseluruhan 

daya tarik total (Sum Total Attractiveness Scores - STAS), menunjukkan 

strategi yang paling menarik di setiap rangkaian alternatif. Skor yang lebih 

tinggi mengindikasikan strategi yang lebih menarik, mengingat semua 

faktor internal dan eksternal relevan yang dapat mempengaruhi keputusan 

strategis. 
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Tabel 3.4 Matrik QSPM 

Faktor-faktor 
Utama Bobot 

Alternatif Strategi 
Strategi 1 Strategi 2 

AS TAS AS TAS 
Kekuatan      
Kelemahan      
Peluang      
Ancaman      
Jumlah Total Nilai Daya Tarik     
Sumber : David (2010) 
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