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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab Metodologi Penelitian akan menjabarkan mengenai tahapan-

tahapan penelitian yang akan dilakukan. Tujuan dari metodologi penelitian adalah 

agar dapat memberikan kerangka penelitian yang sistematis dan dapat memberikan 

gambaran mengenai alur penelitian serta didapatkan titik temu terhadap tujuan yang 

telah dipaparkan pada bab sebelumnya.  

3.1 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

analitis yaitu selain sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki juga 

merupakan jenis penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan variabel-

variabel penelitian apa adanya tanpa melakukan rekayasa terhadap obyek 

penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak dan 

sebagaimana adanya. Data yang terkumpul kemudian disusun dan diklasifikasikan 

sesuai dengan variabelnya untuk selanjutnya dilakukan penafsiran atau analisa data 

berdasarkan teori-teori terkait penelitian sehingga penulis mampu menarik sebuah 

kesimpulan dan mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Bentuk 

tahapan dalam proses penelitian diantaranya akan digambarkan satu persatu 

dibawah ini dengan menggunakan model flowchart antara lain sebagai berikut :
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Gambar 3.1 Flowchart Penelitian

SWOT



25 
 

 

 

3.2 Penjelasan Flowchart 

 Gambar 3.1 merupakan gambar tahapan dalam menyusun mekanisme 

penyelesaian masalah yang ada. Adapun penjelasan dari masing-masing tahapan 

yang dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini : 

3.2.1 Tahap Awal Survey 

1. Survey Perusahaan 

 Pada tahap ini dilakukan untuk mengetahui secara menyeluruh keadaan 

perusahaan dan juga dapat memunculkan sebuah masalah yang terdapat 

pada perusahaan sebagai hasil observasi yang dilakukan.  

2. Study Literature   

 Study Literature merupakan tahap dimana kita mencari refrensi untuk 

memperkuat landasan teori yang bersumber dari beberapa jurnal, buku teks, 

maupun penelitian sebelumnya. Study Literature ini meliputi cakupan 

tentang strategi pemasaran, analisa SWOT dan TOPSIS. 

3. Identifikasi Masalah 

 Pada tahap identifikasi masalah ini adalah kelanjutan dari hasil survey pada 

perusahaan untuk mengembangkan masalah yang ada dan melakukan 

penyesuaian dari strategi pemasaran yang telah berlaku pada perusahaan, 

sehingga mendapatkan masalah yang dihadapi oleh perusahaan. 

4. Rumusan Masalah  

 Pada tahap ini kita diwajibkan untuk menentukan hal-hal yang ingin dicapai, 

dari hasil identifikasi tersebut. Selanjutnya melakukan perumusan masalah 

dan mencari pemecahannya berdasarkan studi refrensi yang telah dibahas 

pada bab sebelumnya. 

 5. Pengumpulan Data 

Tahap ini dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan 

dalam penelitian. Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut :
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a)   Data Primer  

Dalam penelitian ini data primer diperoleh berdasarkan dari 

pengamatan langsung dan wawancara dengan pemilik perusahaan. 

Data tersebut diperlukan untuk mengetahui kegiatan pemasaran dan 

operasional yang dilakukan oleh pihak Take Mie seperti proses 

penyajian produk, data varian produk dijual, data pesaing yang 

mempunyai kesamaan produk, dan data penjualan.  

b)  Data Sekunder 

     Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak 

langsung atau penambahan data terhadap pihak cafe secara tidak 

langsung. Data tersebut bisa berupa hasil dari pengamatan kepada 

usaha pada umunya dalam melakukan kegiatan pemasaran. Selain itu, 

data sekunder diperoleh melalui penelusuran pustaka melalui buku, 

literatur, internet dan tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan 

topik yang dibahas dalam penelitian.  

 

3.3.2  Langkah-langkah Pengolahan Data 

  Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan konsep manajemen strategis dan persaingan. Analisis data 

dapat melalui analisis deskriptif, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif 

yang disajikan dalam bentuk tabel, bagan dan uraian. Pada tahap awal 

dilakukan analisis deskriptif melalui observasi dilokasi penelitian, 

wawancara dengan pihak internal dan eksternal perusahaan dan studi 

literatur. 

Setelah itu faktor internal dan eksternal diidentifikasi dengan 

menggunakan pendekatan analisis lima kekuatan  untuk faktor eksternal 

dan pendekatan marketing mix untuk faktor internal dan selanjutnya 

dilakukan konfirmasi ulang kepada pihak manajemen perusahaan untuk 

menentukan keakuratan data yang diperoleh.  
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Analisis kuantitatif yang dihasilkan pada penelitian ini adalah 

hasil berupa bobot, rating dan skor sedangkan analisis kualitatif berupa 

penjelasan dari analisis kuantitatif. Data-data yang berhasil dikumpulkan 

akan diolah dan dianalisis dalam tiga tahap yaitu tahap input (input stage), 

tahap pencocokan (matching stage), tahap keputusan (decision stage) 

dengan menggunakan alat analisis yang terdiri dari matriks IFAS, EFAS, 

SWOT dan TOPSIS. 

   

1) Identifikasi Faktor Eksternal 

Identifikasi faktor eksternal bertujuan untuk memprediksi peluang- 

peluang yang ada untuk dimanfaatkan secara optimal serta 

mengembangkan sistem peringatan dini untuk menghadapi atau 

menghindari ancaman yang datang. Dalam tahap ini peneliti 

menggunakan pendekatan model Lima Kekuatan Porter (Porter’s Five 

Forces Model) untuk mengidentifikasi faktor-faktor eksternal 

perusahaan berupa kemungkinan masuknya pesaing baru, potensi 

pengembangan produk substitusi, kekuatan tawar menawar penjual atau 

produsen, daya tawar pembeli atau konsumen, dan persaingan atau 

rivalitas perusahaan sejenis. Contoh identifikasi eksternal dengan Model 

Lima Kekuatan Porter dijelaskan pada contoh tabel berikut: 

 

Tabel 3.1 Identifikasi Faktor Eksternal (Peluang) 

Peluang (Opportunities) 

No Model Porter Identifikasi 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Pesaing Baru 

Produk Substitusi 

Kekuatan Tawar Penjual (Produsen)  

Daya Tawar Pembeli (Konsumen) 

Persaingan (Rivalitas) Perusahaan 
Sejenis 
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Tabel 3.2 Identifikasi Faktor Eksternal (Ancaman) 

Ancaman (Threats) 

No. Model Porter Identifikasi 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Pesaing Baru 

Produk Substitusi 

Kekuatan Tawar Penjual (Produsen)  

Daya Tawar Pembeli (Konsumen) 

Persaingan (Rivalitas) Perusahaan 
Sejenis 

 

 

Identifikasi dari faktor-faktor eksternal perusahaan berdasarkan model 

Lima Kekuatan Porter (Porter’s Five Forces Model) dijabarkan sesuai urutan 

masing-masing oleh peneliti, dikarenakan model tersebut bertujuan untuk 

memudahkan peneliti dalam mengelompokkan model mana saja yang 

mengindikasikan peluang (opportunities) sehingga dapat dimanfaatkan sebaik 

mungkin oleh perusahaan serta mengantisipasi adanya ancaman (threats) apa 

saja yang muncul dari kelima model tersebut. Dalam hal ini variabel yang 

digunakan sebagai identifikasi peluang dan ancaman Cafe Take Mie ialah 

persaingan usaha sejenis, pangsa pasar, kualitas produk, persaingan harga, 

loyalitas pelanggan, aturan pemerintah, dan lain-lain. 

2)  Identifikasi Faktor Internal  

Pendekatan yang dilakukan peneliti untuk mengidentifikasi faktor-faktor 

internal perusahaan adalah dengan Bauran Pemasaran (Marketing Mix). Adapun 

variabel dari bauran pemasaran dalam penelitian ini adalah 4P yakni produk 

(product), harga (price), distribusi (place) dan promosi (promotion) yang 
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kemudian dijadikan sebuah acuan penyusunan pertanyaan dalam kuisoner 

kepada konsumen. Hal ini dapat dilihat pada contoh tabel di bawah ini: 

 

Tabel 3.3 Identifikasi Faktor Internal 

No. Marketing Mix 

Identifikasi

Kekuatan 
(Strengths) 

Kelemahan 
(Weakness) 

1 

2 

3 

4 

 

Produk (Product) 

Harga (Price) 

Distribusi (Place) 

Promosi (Promotion) 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

Kolom identifikasi pada tabel diatas berisi uraian dari masing-masing 

variabel bauran pemasaran (marketing mix) yang pada akhirnya diketahui 

variabel apa saja yang masuk dalam kelompok kekuatan (strengths) dan 

kelemahan (weakness) perusahaan. Dalam hal ini identifikasi faktor internal 

diantaranya dapat berupa manfaat dan kelemahan produk, distribusi, stabilitas 

harga dan strategi promosi perusahaan  

 

3.3.3 Analisa EFAS dan IFAS  

1) Eksternal Strategic Factors Analysis Summary  (EFAS) 

Setelah mengetahui dan mengidentifikasi beberapa faktor eksternal 

perusahaan menggunakan model Lima Kekuatan Porter (Porter’s Five Forces 

Model), peneliti kemudian melakukan proses analisis faktor eksternal untuk 

memberikan bobot dan rating dengan membuat matriks faktor strategi 

eksternal. Nilai bobot menunjukkan kepentingan relatif dari faktor pada 

perusahaan tersebut sedangkan nilai rating didasarkan pada efektifitas strategi 

perusahaan. Adapun langkah-langkah penentuan Eksternal Strategic Factors 

Analysis Summary (EFAS) adalah sebagai berikut:  
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a) Susunlah dalam kolom 1 peluang dan ancaman sesuai dengan faktor 

eksternal yang telah diidentifikasi sebelumnya 

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

penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting).  

c) Hitung rating (dalam kolom 3) untuk masing-masing faktor denagan 

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

berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi perusahaan yang 

bersangkutan. Pemberian nilai rating untuk faktor peluang bersifat positif 

(peluang yang semakin besar diberi rating +4, tetapi jika peluangnya kecil, 

diberi rating +1). Pemberian nilai rating ancaman adalah kebalikannya. 

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

Sebaliknya, jika nilai ancamannya sedikit ratingnya 4.  

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

memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4. Hasilnya berupa skor 

pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi mulai 

dari 4,0 (outstanding) sampai dengan 1,0 (poor).  

e) Gunakan kolom 5 untuk memberikan komentar atau catatan mengapa 

faktor-faktor tersebut dipilih dan bagaimana skor pembobotannya 

dihitung.  

f) Jumlahkan skor pembobotan (pada kolom 4), untuk memperoleh total skor 

pembobotan bagi perusahaan yang bersangkutan. Nilai total ini 

menunjukkan bagaimana perusahaan tertentu bereaksi terhadap faktor-

faktor strategis eksternalnya.  
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Tabel 3.4 Matriks EFAS 

Faktor-Faktor 
Eksternal Kunci 

Bobot Peringkat 
Nilai yang 

dibobot 

Peluang      

- Peluang 1  1, 2, 3 atau 4  

- Peluang 2  1, 2, 3 atau 4  

- Peluang 3  1, 2, 3 atau 4  

- Peluang 4  1, 2, 3 atau 4  

- Peluang 5  1, 2, 3 atau 4  

Ancaman     

- Ancaman 1  1, 2, 3 atau 4  

- Ancaman 2  1, 2, 3 atau 4  

- Ancaman 3  1, 2, 3 atau 4  

- Ancaman 4  1, 2, 3 atau 4  

- Ancaman 5  1, 2, 3 atau 4  

Jumlah  1,0  Min. 1,00 

   Max. 4,00 

 

2) Internal Strategic Factors Analysis Summary (IFAS) 

Tahapan ini disusun setelah peneliti menyelesaikan proses 

pengidentifikasian terhadap faktor-faktor internal perusahaan dengan 

menggunakan Bauran Pemasaran (Marketing Mix). Analisis ini bertujuan 

untuk merumuskan faktor-faktor strategi internal dalam kerangka kekuatan 

dan kelemahan perusahaan. Sedangkan tahapan-tahapan yang harus dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

a) Susunlah dalam kolom 1 peluang dan ancaman sesuai dengan faktor 

internal yang telah diidentifikasi sebelumnya 
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b) Beri bobot masing-masing faktor tersebut dengan skala mulai dari 1,0 

(paling 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).  

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

memberikan skala mulai dari 4 (outstanding) sampai dengan 1 (poor), 

berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi perusahaan yang 

bersangkutan. Variabel yang bersifat positif (semua variabel yang masuk 

kategori kekuatan) diberi nilai +1 sampai dengan +4 (sangat baik) dengan 

membandingkan rata industri atau dengan pesaing utama. Sedangkan 

variabel yang bersifat negatif kebalikanya.  

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

memeperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4. Hasilnya berupa skor 

pembobotan untutk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi mulai 

dari 4,0 (outsanding) sampai 0,0 (poor).  

e) Gunakan kolom 5 untuk memberikan komentar atau catatan mengapa 

faktor-faktor tertentu dipilih dan bagaimana skor pembobotan dihitung.  

f) Jumlahkan skor pembobotan (pada kolom 4), untuk memperoleh total  

pembobotan bagi perusahaan yang bersangkutan.  

 

Tabel 3.5 Matriks IFAS 

Faktor-Faktor 
Internal Kunci 

Bobot Peringkat 
Nilai yang 

dibobot 

Kekuatan     

- Kekuatan 1    

- Kekuatan 2    

- Kekuatan 3    

- Kekuatan 4    

- Kekuatan 5    
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Kelemahan    

- Kelemahan 1    

- Kelemahan 2    

- Kelemahan 3    

- Kelemahan 4    

- Kelemahan 5    

Jumlah  1,0  Min. 1,00 

   Max. 4,00 

 

3.3.4 Analisa Data Dengan Metode SWOT 

       Tahap ini merupakan tahapan yang dilakukan peneliti dalam 

mengolah data atau informasi terkait penelitian menggunakan analisis 

kuantitatif dan disajikan dalam bentuk tabel, bagan serta uraian dari proses 

pengumpulan data sebelumnya dengan maksud untuk mengetahui posisi 

perusahaan guna menetapkan sebuah perencanaan strategi perusahaan. 

Alat (tool) yang dipilih adalah analisis SWOT karena cenderung mudah 

untuk dilaksanakan dan efektif dalam menentukan strategi. 

Analisis SWOT pada tahapan ini difungsikan sebagai alat untuk 

merumuskan dan menentukan strategi pemasaran yang akan ditetapkan 

berdasarkan hasil akhir dari proses perhitungan antara analisis faktor 

lingkungan eksternal yang menggunakan matriks External Factors 

Evaluation (EFAS) dan analisis faktor lingkungan internal menggunakan 

matriks Internal Factors Evaluation (IFAS). Berdasarkan hasil perhitungan 

matrik EFAS dan IFAS ini perusahaan akan mengetahui posisi perusahaan 

pada saat ini yang terangkum dalam Diagram Matrik SWOT dan 

selanjutnya akan digunakan untuk merumuskan strategi yang tepat bagi 

perusahaan tersebut.  

Kemudian peneliti melakukan langkah-langkah analisis matriks 

SWOT (Strengths-Weakness-Opportunities-Threats) yang akan dijelaskan 
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dan kemudian membuat matriks untuk dapat menggambarkan secara jelas 

bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat 

disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya (Rangkuti, 

2003). Tahapan  menyusun matriks SWOT dimulai dari (1)  Membuat daftar 

peluang dan ancaman  eksternal utama perusahaan; (2) Membuat daftar 

kekuatan dan kelemahan internal utama perusahaan; (3) Mencocokkan 

kekuatan internal dengan peluang eksternal dan catat hasilnya pada sel 

strategi SO; (4) Mencocokkan kelemahan internal dengan peluang eksternal 

dan catat hasilnya pada sel strategi WO; (5) Mencocokkan kekuatan internal 

dengan ancaman ekternal dan catat hasilnya  pada sel strategi ST; (6) 

Mencocokkan kelemahan internal dengan ancaman eksternal dan catat 

hasilnya pada sel strategi WT. Adapun bentuk tabel matriks SWOT dapat 

dilihat dibawah ini. 

Tabel 3.6 Matriks SWOT 

Internal 

 

 

Eksternal 

STRENGTHS (S) 

Tentukan 5-10 Faktor-

Faktor Kekuatan 

Internal  

WEAKNESS (W) 

Tentukan 5-10 Faktor-

Faktor Kelemahan 

Internal 

OPPORTUNITIES (O) 

Tentukan 5-10 faktor-

faktor peluang internal 

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-

faktor peluang internal 

STRATEGI ST 

Ciptakan strategi yang 

menggunakan kekuatan 

STRATEGI WT 

Ciptakan strategi yang 

meminimalkan 
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untuk mengatasi 

ancaman 

kelemahan dan 

menghindari ancaman. 

 

3.3.5   Perangkingan dengan Metode TOPSIS 

Setelah diketahui bobot pada masing-masing faktor eksternal dan internal 

perusahaan. Selanjutnya perusahaan akan mendapatkan beberapa pilihan yang 

menjadi unsur penyusunan strategi bauran pemasaran dan kemudian langkah 

terakhir yang dilakukan peneliti dalam mengolah serta menganalisis data 

penelitian adalah dengan menerapkan salah satu metode kuantitatif yang banyak 

digunakan dalam pengambilan keputusan dengan memilih alternatif terbaik dari 

beberapa alternatif tertentu secara matematis, yaitu metode TOPSIS (Technique 

for Order Preference by Similarity to Ideal Solution). Tujuan analisis ini adalah 

untuk menentukan dari beberapa strategi manakah yang paling diutamakan 

untuk menjadi prioritas pada Cafe Take Mie dan juga dapat membantu 

mengurangi jarak solusi yang negatif sekalipun. 

Adapun cara untuk menetukan keputusan yang paling ideal melalui Analisa 

TOPSIS akan dijelaskan sebagai berikut :  

(1)  Membuat matriks keputusan untuk alternatif Ai  pada setiap kriteria Ci 

yang telah diperoleh dari hasil analisa SWOT sebelumnya.  

(2)  Menghitung matriks keputusan ternormalisasi terbobot adalah merupakan 

hasil perkalihan antara matriks yang telah ternomalisasi dengan setiap 

bobot kriteria. Adapun rumus persamaan pada perhitungan tersebut yakni 

  

(3)  Menentukan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. 

Matrik solusi ideal positif adalah sejumlah nilai terbaik yang dimiliki 

setiap kriteria sedangkan matrik solusi ideal negatif adalah sejumlah nilai 

terburuk yang dimiliki oleh setiap kriteria. Dalam menentukan solusi ideal 

positif dan negatif ini setiap kriteria yang ada akan digolongkan menjadi 

kriteria benefit dan cost. Jika kriteria bersifat benefit ( semakin besar 
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semakin baik ) maka A+ = Y max     dan A- = Ymin, jika kriteria bersifat 

cost ( semakin kecil semakin baik ) maka A+ = Ymin dan A- = Ymax. 

Pada pemilihan alternatif strategi ini yang digolongkan sebagai kriteria 

benefit adalah kriteria yang diperoleh dari faktor internal kekuatan dan 

faktor eksternal peluang, sedangkan kriteria cost adalah kriteria yang 

diperoleh dari faktor internal kelemahan dan faktor eksternal ancaman. 

Berikut rumus menentukan matriks solusi ideal positif dan matiks solusi 

ideal negatif  : Solusi ideal positif (A+) dihitung berdasarkan: 

, , … , ; 

Solusi ideal negatif (A-) dihitung berdasarkan: 

, , … , ; 

dengan 

	; jika	j	adl	atribut	keuntungan

	; 						jika	j	adalah	atribut	biaya
  

	; jika	j	adl	atribut	keuntungan

	; jika	j	adalah	atribut	biaya
  

j = 1, 2, 3, … , n 

 (4) Menentuan jarak setiap alternatif dengan solusi ideal positif dan solusi 

ideal negatif dihitung berdasarkan  nilai dari keputusan ternormalisasi 

terbobot dan solusi ideal.  Untuk memperoleh nilai jarak alternatif 

terhadap solusi ideal positif diperoleh dengan persamaan : 

 

Sedangkan untuk memperoleh nilai jarak terhadap nilai solusi ideal 
negatif diperoleh dengan persamaan berikut : 

 

(5) Peringkat/ranking dilakukan dengan menentukan nilai preferensi untuk 

setiap alternatif. Nilai preferensi digunakan untuk menentukan prioritas 
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dari setiap alternatif strategi  yang diketahui berdasarkan  nilai jarak setiap 

alternatif terhadap solusi ideal positif dan solusi ideal negatif.  Alternatif  

strategi yang dipilih adalah  yang memiliki nilai jarak terpendek dari solusi 

ideal positif dan terjauh dari solusi ideal negatif. Untuk memperoleh nilai 

preferensi jarak setiap alternatif strategi digunakan rumus: 

 

3.3.6   Analisa Hasil Penelitian 

Analisis hasil penelitian merupakan tahap yang dilakukan untuk 

melakukan analisa pembahasan pada proses pengolahan data dan hasil yang 

diperoleh dari hasil penelitian. Dimulai dari tahap identifikasi faktor pemasaran 

pada Cafe Take Mie hingga proses pengambilan keputusan terhadap alternatif 

strategi pemasaran yang paling baik untuk perusahaan. 

 

3.3.7   Kesimpulan dan Saran 

Merupakan tahap penarikan kesimpulan terhadap hasil dari penelitian 

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sehingga dapat 

memberikan saran pada Cafe Take Mie untuk dapat kedepannya meningkatkan 

pemasaran bagi konsumen luas. 

 


