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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitan

Lokasi pada penelitian ini adalah di Kota Malang dimana Kota Malang

adalah merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi dan daya saing yang 

kuat melalui produk-produk industri kreatif terbaiknya. Hal ini karena ditunjang 

dengan sumber daya manusia inovatif sebagai modal bagi pengembangan 

perekonomian masyarakat Kota Malang. Produk-produk unggulan terbaik, antara 

lain kerajinan keramik, bordir, kerajinan mebel, perhiasan (accesoris), kaligrafi, 

makanan dan lain-lain. 

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian

deskriptif ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai 

suatu gejala atau fenomena (Bambang Prasetyo, 2013). Penelitian ini dilaksanakan 

untuk mengetahui gambaran pengembangan UMKM berbasis industri kreatif dan 

penentuan strategi untuk pengembangan UMKM berbasis industri kreatif di Kota 

Malang. 

C. Objek dan Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang di maksud subjek penelitian adalah

informan yang memberikan data penelitian melalui wawancara. 

Informan dalam penelitian ini adalah pelaku dari industri kreatif di 5 sektor 

industri kreatif yaitu kuliner, kerajian, fashion, musik dan game interaktif. 
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Sementara objek penelitian ini adalah pengembangan Usaha Mikro Kecil 

Menengah UMKM berbasis industri kreatif di Kota Malang. 

Informan dalam penelitian Kualitatif menggunakan teknik purposive 

sampling. Yaitu cara penentuan informan yang di tetapkan secara sengaja atas dasar 

kriteria atau pertimbangan tertentu dalam penelitian ini, pemilihan informan di 

dasarkan kriteria dengan urutan sebagai berikut : 

1. Pelaku UMKM berbasis industri kreatif sektor Kuliner. (kripik 

tempe) 

2. Pelaku UMKM berbasis industri kreatif sektor kerajinan (Keramik 

Dinoyo) 

3. Pelaku UMKM berbasis industri kreatif Fashion (Distro Kickoff) 

4. Pelaku UMKM berbasis industri kreatif Musik (Vokalis begundal 

lowokwaru) 

5. Pelaku UMKM berbasis industri kreatif game interaktif (Pembuat 

game interaktif 

Peneliti menambahkan dari orang orang dinas terkait sebagai informan 

sebagai pendukung dalam penelitian ini. 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan dalam peneltian ini adalah data primer. Data 

primer adalah data yang dikumpulkan dari sumber asli dan langsung mendatangi ke 

lokasi. 
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Sumber data primer diperoleh langsung dari observasi langsung ke lokasi 

UMKM yang berada di Kota Malang. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data dari UMKM di sektor 

makanan dan minuman yang dilakukan di Kota Malang maupun dari istansi- 

instansi terkait. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data tentang kekuatan, 

kelemahan, peluang, dan ancaman dari UMKM.  

2. Dokumentasi 

 Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data fisik dan kondisi UMKM 

untuk mengetahui informasi tentang hal yang berkaitan tentang kegiatan UMKM 

makanan dan minuman. 

F. Teknik Analisis Data 

1. Tahap Pengumpulan dan Pembobotan Data 

Tahap ini pada dasarnya tidak hanya sekedar kegiatan pengumpulan data, 

tetapi juga merupakan suatu kegiatan pengklasifikasian dan pra-analisis.Pada tahap 

ini data di bedakan menjadi dua, yaitu dta eksternal dan internal. 

Data eksternal dapat diperoleh dari lingkungan di luar perusahaan, seperti : 

a) Analisis pasar 

b) Analisis komprtitor 

c) Analisis komunitas 

d) Analisis pemasok 

e) Analisis pemerintah 

f) Analisis kelompok kepentingan tertentu 
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Data internal dapat di peroleh di dalam perusahaan itu sendiri, seperti : 

a) Laporan keuangan 

b) Laporan kegiatan sumberdaya manusia 

c) Laporan kegiatan operasional 

d) Laporan kegiatan pemasaran 

e) Matrik faktor strategi eksternal 

Sebelum membuat matrik faktor strategi internal, perlu diketahui strategi 

internal seperti kekuatan dan kelemahan sehingga dilakukan pembobotan. Dari 

penelitian tersebut diperoleh suatu analisa pembobotan yang dipaparkan dalam 

tabel IFAS (Internal Strategi Factor Analysis Summary), tabel tersebut seperti pada 

tabel 3.1 di bawah ini. 
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Tabel 3.1 Faktor Strategi Internal 

Faktor  Strategi 

Internal 

No Keterangan Bobot Rating Bobot x 

Rating 

Aspek Peluang/ 

Opportunity 

1.     

2.     

3.     

Sub total         
 

Aspek 

Ancaman/ 

Threatment 

1.     

2.     

3.     

Sub total         
 

Sumber : Freddy (2006) 

1) Susunlah dalam kolom 1 ( 5 samapai dengan 10 peluang dan ancaman). 

2)  Beri bobot masing masing faktor dalam kolom 2, mulai dari 1,0 (sangat 

penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting). Faktor-faktor tersebut 

kemungkinan dapat memberikan dampak terhadap faktor strategis. 

3) Hitung rating (dalam kolom 3) untuk masing masing faktor dengan 

memberikan skala mulai dari 4 (outstanding) sampai 1 (poor) berdasarkan 

pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi perusahaan yang bersangkutan. 

Pemberian nilai rating untuk faktor peluang bersifat positif (peluang yang 

semakin besar di beri rating +4, tetapi jika peluang kecil diberi rating +1). 

Pemberian nilai rating ancaman adalah kebalikannya. Misalnya, jika nilai 

ancamannya sangat besar, ratingnya adalah 1. Sebaliknya, jika nilai 

ancamannya sedikit nilai ratingnya 4. 

4) Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3, untuk 

memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4. Hasil berupa skor 

pembobotan untuk masing masing faktor yang nilainya bervariasi mulai 4,0 

(outstanding) sampai dengan 1,0 (poor). 

5)  
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Jika manajer strategis telah menyelesaikan analisis faktor-faktor strategi 

insternalnya (peluan dan ancaman) maka juga harus menganalisis faktor-faktor 

strategis eksternalnya (kekuatan dan kelemahan) dengan cara yang sama seperti 

penjelasan di bawah ini : 

Tabel 3.2 Faktor Strategi Eksternal 

Faktor  

Strategi 

Eksternal 

No. Keterangan Bobot Rating Bobot x 

Rating 

Aspek 

Kekuatan/ 

Strength 

1. 
    

2. 
    

3. 
    

Sub total     
   

Aspek 

Kelemahan/ 

Weakness 

1.     

2.     

3.     

Sub total 
 

  
   

Sumber : Freddy (2006) 

1) Tentukan faktor faktor yang menjadi kekuatan serta kelemahan perusahaan 

dalam kolom 1. 

2) Beri bobot masing masing faktor dalam kolom 2, mulai dari 1,0 (sangat 

penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting), berdasarkan pengaruh faktor 

faktor tersebut terhadap posisi strategis perusahaan. (semua bobot tersebut 

jumlahnya tidak boleh melebihi skor total 1,00.) 

3) Hitung rating (dalam kolom 3) untuk masing masing faktor dengan 

memberikan skala mulai dari 4 (outstanding) sampai 1 (poor) berdasarkan 

pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi perusahaan yang bersangkutan. 

Variable yang bersifat positif (semua variable yang masuk kategori 

kekuatan) di beri nilai mulai dari +1 sampai dengan +4 (sangat baik) 

sedangkan variable yang bersifat negatif, kebalikannya. Contohnya, jika 

kelemahan perusahaan besar sekali di bandingkan dengan rata rata industri, 
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nilainya adalah 1, sedangkan jika kelemahan perusahaan di bawah rata rata 

industri nilainya adalah 4. 

4) Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3, untuk 

memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4. Hasil berupa skor 

pembobotan untuk masing masing faktor yang nilainya bervariasi mulai 4,0 

(outstanding) sampai dengan 1,0 (poor). 

2. Analisis Matrik SWOT 

Alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategis perusahaan adalah 

matrik SWOT matrikini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan 

ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan 

kelemahan yang dimilikinya. Matrik SWOT membantu menyusun berbagai alternatif 

setrategi berdasarkan kombinasi antara faktor kekuatan, peluang, dan ancaman melalui 

pengembangan empat tipe setrategi, yaitu: SO (streght opportunities), WO 

(weaknesess-threats),ST (strengths-threats), danWT ( weaknesses-thrats ). Seperti 

tampak dalam gambar di bawah ini : 

Tabel 3.3 Matrik SWOT 

 

IFAS 

 

EFAS 

Strength (S) 

Faktor-faktor kekuatan internal 

Wakness (W) 

Faktor-faktor kelemahan 

internal 

Opportunity (O) 

Faktor-faktor 

peluang exsternal 

Strategi SO 

Ciptakan strategi yang 

menggunakan kekuatan untuk 

memanfaatkan  peluang 

Strategi WO 

Ciptakan strategi yang 

menggunakan kekuatan 

untuk memanfaatkan  

peluang 

Threat (T) 

Faktor-faktor 

ancaman exsternal 

 

Strategi ST 

Ciptakan strategi yang 

menggunakan kekuatan untuk 

memanfaatkan  peluang 

Strategi WT 

Ciptakan strategi yang 

menggunakan kekuatan 

untuk memanfaatkan  

peluang 

 

Sumber : Freddy (2006) 
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Keterangan : 

a) Strengths (S) : Kekuatan, yaitu faktor-faktor kekuatan yang dimiliki 

olehperusahaantermasuk satuan bisnis di dalamnya adalah antara lain 

kompetensi khusus yangterdapat dalam organisasi yang berakibat pada 

pemilikan keunggulan komparatif oleh unit usaha di pasaran. 

b) Weakness (W) : Kelemahan, yaitu keterbatasan atau kekurangan dalam hal 

sumber,keterampilan dan kemampuan yang menjadi penghalang serius bagi 

penampilankinerja organisasi yang memuaskan. 

c) Opportunity (O) : Peluang, yaitu berbagai situasi lingkungan yang 

menguntungkan bagisuatu satuan bisnis. 

d) Threats ( T) : Ancaman, faktor-faktor lingkungan yang tidak 

menguntungkan suatu satuan bisnis. 

e) Strategi SO (Comparative Advantage) : Apabila di dalam kajian terlihat 

peluang- peluang yang tersedia ternyata juga memiliki posisi internal yang 

kuat, maka sektor tersebut juga memiliki posisi internal yang kuat, maka 

sektor tersebut dianggap memiliki keunggulan komparatif. Dua elemen 

eksternal dan internal yang baik ini tidak boleh dilepaskan begitu saja, tetapi 

akan menjadi isu utama pemberdayaan meskipun demikian proses 

pengkajiannya tidak boleh dilupakan adanya berbagai kendala dan ancaman 

perubahan. Kodisi lingkungan yang terdapat disekitarnya untuk digunakan 

sebagai usaha dalam mempertahankan keunggulan komparatif tersebut. 

(Strategi SO : menggunakan kekuatan memanfaatkan peluang). 
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f) Strategi ST (Mobilization) : Kotak ini merupakan kajian yang 

mempetumukan interaksi antara ancaman atau tantangan dari luar yang 

diidentifikasikan untuk memperlunak ancaman atau  tantangantersebut, dan 

sedapat mungkin merubahnya menjadi sebuah peluang bagi 

pemberdayaanselanjutnya. (Strategi ST : menggunakan kekuatan untuk 

mengusir hambatan). 

g) Strategi WO (Investment Divestment) : Kotak ini merupakan kajian yang 

menuntut adanya kepastian dari berbagai peluangdan kekurangan yang ada. 

Peluang yang besar disini akan dihadapi oleh kurangnya kemampuan sektor 

untuk mengungkapnya. Pertumbuhan harus dilakukan dengan hati-hati 

untuk memilih dan untuk menerima peluang tersebut, khususnya dikaitkan 

dengan potensi kawasan. (Strategi WO : menggunakan peluang untuk 

menghindari kelemahan). 

h) Strategi WT (Demage Control) : Merupakan tempat untuk menggali 

berbagai kelemahan yang akan dihadapi olehsektor dalam 

perkembangannya. Hal ini dapat dilihat dari pertemuan antara ancaman dan 

tantangan dari luar dengan kelemahan yang terdapat di dalam kawasan. 

Strategi yang harus ditempuh adalah mengambil keputusan untuk 

mengendalikan kerugian yang akan dialami dengan sedikit membenahi 

sumber daya internal yang ada. (Strategi WT : meminimalkan kelemahan 

dan mengusir hambatan). 
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3. Penentuan Stategi Utama 

Setelah mendapatkan beberapa strategi untuk menentukan strategi utama 

adalah dengan membandingkan antara faktor eksternal peluang (opportunities) dan 

ancaman (threats) dengan faktor internal kekuatan (strenghts) dan kelemahan 

(weaknesses). Seperti gambar di bawah ini : 

Gambar 3.1 Analisis SWOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Freddy (2006) 

Kuadran 1 : ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan perusahaan 

tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang 

yang ada, strategi yang harus di terapkan dalam kondisi adalah mendukung 

kebijakan pertumbuhan yang agresif (growht oriented strategy). 

Kuadran 2 : meskipun menghadapi beberapa ancaman, perusahaan ini masih 

memiliki kekuatan dari segi internal, strategi yang harus di terapkan adalah 

Berbagai Peluang 

1. 

Strategi utama SO 

3. 

Strategi utama WO 

Kelemahan 

Internal 

Kekuatan 

Internal 

2. 

Strategi utama ST 

4. 

Strategi utama WT 

Berbagai Ancaman 
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menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan 

strategi diversifikasi (produk/pasar) 

Kuadran 3 : perusahaan menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi 

di pihak lain perusahaan menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Fokus 

strategi perusahaan ini adalah meminimalkan masalah masalah internal perusahaan 

sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik. 

Kuadran 4 : ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, 

perusahaan tersebut menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal, 

Strategi yang di gunakan adalah memperbaiki kelemahan internal perusahaan agar 

dapat mengatasi berbagai ancaman dari pihak eksternal. 


