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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penentuan Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di home industry yang terletak di Desa 

Tambakmas Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan. Pemilihan lokasi ini 

dilakukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa home industry 

ini merupakan satu-satunya industri yang memproduksi manisan pamelo. Home 

industry ini satu-satunya industri yang memproduksi manisan pamelo yang masih 

berjalan dan berada di Kecamatan Sukomoro. Lokasi tersebut juga sebagai sentra 

produksi buah jeruk pamelo. Pengambilan data penelitian di home industry 

manisan pamelo di Magetan dilakukan selama 30 hari yaitu mulai bulan 

Desember 2016 sampai dengan Januari 2017. 

3.2 Metode Penentuan Populasi dan Sampel 

 Populasi adalah keseluruhan objek yang akan/ingin diteliti. Populasi ini 

sering juga disebut Universe. Anggota populasi dapat berupa benda hidup maupun 

benda mati, dimana sifat-sifat yang ada padanya dapat diukur atau diamati 

(Nasution 2003). Metode penentuan populasi yang digunakan  peneliti pada 

penelitian ini yaitu seluruh konsumen yang membeli manisan pamelo. Sampel 

adalah bagian suatu objek atau objek yang mewakili populasi. Cara pengambilan 

sampel pada penelitian ini adalah dengan menggunakan accidental sampling. 

Accidental sampling yaitu pengambilan sampel secara kebetulan. Menurut teori 

(Gay dan Diehl 1992) dalam (Tan 2014), mengatakan bahwa ukuran sampel untuk 

kepentingan korelasional dibutuhkan minimal sebanyak 30 subjek. Menurut 

(Frankel dan Wallen 1993:92) dalam (Tan 2014), menyarankan besar sampel 
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minimum 50 subjek. Menurut (Roscoe 1975) dalam (Wicaksono 2013), 

memberikan panduan untuk menentukan ukuran sampel yaitu ukuran sampel 

antara 30 sampai 500. Penentuan jumlah sampel pada penelitian ini menggunakan 

teori (Frankel dan Wallen 1993 : 92) dalam (Tan 2014), yang telah dijelaskan di 

atas yaitu menggunakan sampel 50 orang. 

3.3 Metode Pengambilan Data 

Metode pengumpulan data dengan menggunakan data primer dan data 

sekunder. Data primer diperoleh langsung dari obyek penelitian atau data yang 

diperoleh secara langsung dari sumber utama meliputi data yang diperoleh dari 

wawancara langsung dengan ketua pengelola usaha pengolahan manisan pamelo, 

serta mengadakan pengamatan langsung di lapang guna memperoleh tambahan 

data yang dapat mendukung data yang diperoleh. Data sekunder itu sendiri adalah 

data yang diperoleh secara tidak langsung meliputi data yang diperoleh dari 

catatan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian tersebut. 

a. Kuisioner 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuisioer. 

Kuisioner akan diberikan atau dibagikan kepada para konsumen yang datang 

untuk membeli manisan pamelo. Konsumen mengisi kuisioner tersebut sesuai 

dengan petunjuk yang telah tercantum pada kuisioner tersebut. Kuisioner ini 

digunakan untuk menganalisis strategi pemasaran. 
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b. Wawancara 

Peneliti juga melakukan wawancara terutama pada pihak atau anggota yang 

berkepentingan. Pihak yang berkepentingan di usaha manisan pamelo tersebut 

seperti ketua dan anggota lain terkait dengan data-data yang dibutuhkan oleh 

peneliti. 

c. Observasi  

Peneliti melakukan observasi terlebih dahulu sebelum penelitian dilakukan. 

Observasi tersebut dilakukan peneliti guna untuk mengetahui masalah-masalah 

yang dihadapi oleh usaha pengolahan manisan pamelo tersebut. Peneliti dapat 

menuliskan masalah-masalah tersebut pada rumusan masalah yang akan 

diidentifikasi. 

d. Dokumentasi 

Dokumentasi yang dilakukan seperti pengambilan gambar atau foto di daerah 

penelitian. Dokumentasi juga dilakukan ketika proses wawancara dengan 

pengelola usaha 

e. Literatur 

Data-data terkait dengan penelitian diperoleh dari literatur oleh peneliti seperti 

website pemerintah Magetan maupun website Badan Pusat Statistik. Literatur 

tersebut sangat membantu peneliti untuk menambahkan data-data yang akan 

mendukung karya tulis peneliti. 

3.4 Metode Analisis Data 

3.4.1 Analisis Kuantitatif 

Analisis kuantitatif merupakan metode-metode untuk menguji teori-teori 

tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel-variabel ini 
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diukur biasanya dengan instrument-instrumen penelitian sehingga data yang 

terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur-prosedur statistik 

(Creswell, 2010). Menyelesaikan rumusan masalah pertama yaitu mengetahui 

nilai tambah pada pengolahan manisan pamelo, peneliti menggunakan analisis 

kuantitatif ini digunakan untuk menganalisis nilai tambah. Nilai tambah yang 

dihasilkan pada usaha manisan pamelo ini menggunakan rumus perhitungan yaitu 

: 

NT = NP – (NBB + NBP) 

Keterangan : 

NT = Nilai Tambah (Rp/Kg) 

NP = Nilai Produk Olahan (Rp/Kg) 

NBB = Nilai Bahan Baku (Rp/Kg) 

NBP = Nilai Bahan Penunjang (Rp/Kg) 

(Suryana 1990) dalam (Nur 2013). 

Rasio nilai tambah didapat dari pembagian nilai tambah dengan nilai 

output yang kemudian dikalikan dengan 100%. Rasio nilai tambah pengolahan 

manisan pamelo yaitu : 

Rasio Nilai Tambah = 
            

            
 x 100%  

Menurut (Sudiyono 2004) dalam (Nur 2013), analisis nilai tambah 

memiliki kriteria uji menggunakan rasio nilai tambah. Berikut ini kriteria ujinya 

yaitu : 

- Jika Rasio nilai tambah > 50% maka nilai tambah tergolong tinggi 

- Jika Rasio nilai tambah ≤ 50% maka nilai tambah tergolong rendah 
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3.4.2 Analisis Deskriptif Kualitatif 

Analisis deskriptif kualitatif merupakan metode-metode untuk 

mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau 

sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses 

penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik 

dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang 

khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data (Creswell, 2010). 

Rumusan masalah kedua peneliti menganalisis menggunakan analisis deskriptif 

kuantitatif yang digunakan untuk menganalisis strategi pemasaran dengan 

menggunakan analisis matrik Internal Faktor Evaluation (IFE) dan External 

Faktor Evaluation (EFE) dan analisis Internal-Eksternal (IE), dan analisis matriks 

SWOT, 

3.4.2.1 Analisis Internal dan Eksternal 

a. Analisis Internal (Internal Factor Analysis Summary) 

Analisis ini tidak memberikan bobot yang sama pada setiap indikator. 

Sebelum penilaian dilakukan masing-masing indikator memiliki bobot total satu 

atau seratus persen. Bobot total inilah yang dibagikan pada setiap indikator, 

barulah kemudian penelitian dilakukan pada masing-masing indikator dengan 

menggunakan nilai berskala empat yaitu : satu (buruk), dua (cukup), tiga (baik), 

empat (sangat baik). Kemudian dilakukan perkalian bobot dan nilai perindikator, 

sebagai hasil scoring. Barulah kemudian dilakukan penjumlahan keseluruhan 

scoring yang diperoleh sebagai hasil akhir. Analisis ini diidentifikasikan beberapa 

variabel kekuatan kelemahan juga peluang dan ancaman (Purwandari 2015). 
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Analisis internal dilakukan untuk mendapatkan faktor kekuatan yang akan 

digunakan dan faktor kelemahan yang akan diantisipasi. Faktor tersebut perlu 

dievaluasi menggunakan matriks IFAS (Internal Factor Analysis Summary). 

Penentuan faktor strategi internal dilakukan sebelum membuat matrik IFAS. 

Semua informasi dan kondisi lingkungan internal ini sangat penting ditelaah agar 

home industry mampu mengerti dan mengidentifikasi semua kekuatan yang 

dimiliki serta kelemahan dari internal usaha itu sendiri (Erminati 2007) dalam 

(Lutfiah 2016). 

Menurut (Rangkuti 2002), IFE matriks dapat dikembangkan dalam lima 

tahap yaitu : 

1. Buatlah daftar critical success factor seperti yang diidentifikasikan pada 

internal audit process antara sepuluh sampai dua puluh faktor internal, 

termasuk faktor kekuatan dan kelemahannya. Buat secara spesifik. 

2. Tentukan bobot dengan skala mulai dari 0,0 (tidak penting) sampai 1,0 

(sangat penting). Nilai bobot menunjukkan kepentingan relatif dari faktor 

tersebut untuk menjadi sukses dalam industri perusahaannya. Faktor-faktor 

yang dipertimbangkan untuk memiliki peran yang paling besar pada prestasi 

organisasi diberi nilai tertinggi demikian pula sebaliknya. Total seluruh bobot 

harus sama dengan 1,0. 

3. Beri rating antara 1 sampai 4 bagi masing-masing faktor untuk menunjukkan 

apakah faktor tersebut memiliki kelemahan yang besar (rating = 1), 

kelemahan yang kecil (rating = 2), dan kekuatan yang kecil (rating = 3) dan 

kekuatan yang besar (rating = 4). Jadi sebenarnya, rating mengacu pada 

industri dimana perusahaan berada.  
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4. Kalikan bobot dan rating dari masing-masing faktor untuk menentukan 

Nilai maksimum yang mungkin dapat dicapai adalah empat yang 

mengidentifikasikan adalah kekuatan yang maksimal tanpa ada sedikitpun 

kelemahan bisnis. Nilai terendah adalah nol yang diartikan bahwa bisnis tersebut 

sepenuhnya dalam kelemahan dan tanpa sedikitpun memiliki kekuatan bisnis. 

Angka lebih besar dari tiga sudah termasuk dalam kategori tinggi, nilai diatas 2 

sampai dengan 2,99 kategori medium dan nilai antara 1 sampai dengan 1,99 

kategori rendah. 

b. Analisis Eksternal (External Factor Analysis Summary) 

Analisis eksternal dilakukan untuk mengembangkan faktor peluang yang 

kiranya dapat dimanfaatkan dan faktor ancaman yang perlu dihindari. Analisis ini 

ada dua faktor lingkungan eksternal, yaitu : faktor lingkungan makro (politik, 

ekonomi, sosial budaya, dan teknologi) dan lingkungan eksternal mikro 

(lingkungan usaha, distribusi, infrastruktur, sumber daya manusia). Hasil analisis 

eksternal dilanjutkan dengan mengevaluasi guna mengetahui apakah strategi yang 

dipakai selama ini memberikan respon terhadap peluang dan ancaman yang ada 

digunakan matrik EFAS (External Factors Analysis Summary). Analisis 

lingkungan eksternal perlu diketahui agar dapat memanfaatkan peluang yang 

dimiliki home industry untuk menghadapi persaingan khususnya dengan industri 

sejenis (Erminati 2007) dalam (Lutfiah 2016). 

c. Matrik IE 

Menurut (Setyorini dkk, 2014) menyatakan bahwa matrik ini bermanfaat 

untuk memposisikan suatu perusahaan ke dalam matriks yang terdiri dari 9 sel. 

Matrik IE terdiri dari dua dimensi, yaitu total skor matrik IFE pada sumbu X dan 
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matrik EFE pada sumbu Y. Matrik ini dikelompokkan menjadi tiga sel strategi 

utama yaitu : 

1. Growth and Build ( Tumbuh dan Bina) 

Berada dalam sel I, II, IV. Strategi yang cocok ialah intensif (penetrasi pasar, 

pengembangan pasar, dan pengembangan produk) atau integrasi (integrasi ke 

belakang, integrasi ke depan, dan integrasi horizontal). 

2. Hold and Maintain (Pertahankan dan Pelihara) 

Mencakup sel III, V, atau sel VII. Strategi umum yang dipakai adalah 

penetrasi pasar, pengembangan produk pada pengembangan pasar. 

3. Harvest and Devest (Panen atau Divestasi) 

Mencakup sel VI, VIII, atau IX. Strategi yang dipakai adalah divestasi 

strategi diversifikasi konglomerat, dan strategi likuidasi. 
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Tabel skor 

IFE 

Kuat 

3,0 - 4,0 

Rata-rata  

2,0 - 3,0 

Lemah 

1,0 - 1,99 

4,0 

I II III 
Kuat 

3,0 - 4,0 

3,0 

IV V VI 
Rata –rata 

Tabel skor EFE 2,0 - 3,0 

2,0 

VII VIII IX 

Lemah 

1,0 
1,0 - 1,99 

Gambar 1. Matrik IE 

a. Matrik SWOT

Menurut (Setyorini 2014), analisis SWOT ini merupakan alat formulasi 

pengambilan keputusan untuk menentukan strategi yang ditempuh berdasarkan 

logika untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan 

dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman perusahaan.  
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Tabel 2. Matrik SWOT 

 

 INTERNAL 

 

EKSTERNAL 

STRENGHTS (S) 

• Tentukan 5-10 faktor-

faktor kekuatan internal 

WEAKNESSES (W) 

• Tentukan 5-10 faktor-

faktor kelemahan internal 

OPPORTUNIES (O) 

• Tentukan 5-10 faktor 

peluang eksternal 

STRATEGI SO 

Ciptakan strategi yang 

menggunakan kekuatan 

untuk memanfaatkan 

peluang 

STRATEGI WO 

Ciptakan strategi yang 

meminimalkan 

kelemahan untuk 

memanfaatkan peluang 

THREATHS (T) 

• Tentukan 5-10 faktor 

ancaman eksternal 

STRATEGI ST 

Ciptakan strategi yang 

menggunakan kekuatan 

untuk mengatasi 

ancaman 

STRATEGI WT 

Ciptakan strategi yang 

meminimalkan 

kelemahan dan 

menghindari ancaman 

Sumber : (Yumanda 2009) 

Keterangan : 

a. Strategi SO 

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan 

memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang 

yang sebesar-besarnya 

b. Strategi ST 

Strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk 

mengatasi ancaman. 

c. Strategi WO 

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan 

cara meminimalkan kelemahan yang ada. 
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d. Strategi WT 

Strategi ini berdasarkan pada kegiatan yang bersifat defensive dan berusaha 

meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman (Rangkuti 

1997) dalam (Yumanda 2009). 

Rumusan masalah penelitian yang ketiga, yaitu untuk mengetahui kendala 

apa saja yang terdapat dalam proses pengolahan manisan pamelo di daerah 

penelitian serta upaya-upaya untuk mengatasi diselesaikan menggunakan analisis 

deskriptif. Mengetahui kendala-kendala tersebut dari hasil wawancara dengan 

pengelola usaha tersebut, selain itu peneliti juga menanyakan cara mengatasi 

kendala-kendala yang ada pada pengolahan manisan pamelo tersebut. 

 


