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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. OBJEK PENELITIAN  

 Penelitian ini merupakan penelitian langsung ke objek yang dituju. Objek 

pada penelitian ini adalah RM.Joglo Dau yang beralamat di Jalan 

Sumbersekar Kec. Dau-Malang.  

3.2 JENIS DAN SUMBER DATA PENELITIAN  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan 

kualitatif yang didapatkan dari dalam perusahaan (internal) maupun dari luar 

perusahaan (eksternal) dalam bentuk data primer dan data sekunder. 

3.2.1. Data primer  

Menurut Sekaran (2011:60) data primer adalah data yang diperoleh 

dari tangan pertama untuk analisis berikutnya untuk menemukan solusi 

atau masalah yang diteliti. Data primer diperoleh melalui observasi 

langsung ke perusahaan dan wawancara dengan pihak internal dan 

eksternal. Pihak internal yang diwawancarai adalah pimpinan Rumah 

makan dan pihak eksternal adalah pihak pesaing rumah makan Joglo Dau 

dan suplier atau pemasok bahan baku. Selain responden eksternal lainnya 

yang dilibatkan adalah beberapa orang pelanggan. Wawancara kepada 

pelanggan ini bertujuan untuk mengetahui tentang produk-produk dari 
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Rumah Makan Joglo Dau, terutama mengenai kualitas produk dan variasi 

menu yang disajikan. 

3.2.2. Data sekunder  

Menurut Sekaran (2011:60) data sekunder mengacu pada informasi 

yang dikumpulkan dari sumber lain atau sumber yang telah ada. Data 

sekunder diperoleh dalam bentuk data yang didapatkan langsung dari 

perusahaan  berupa visi, misi, daftar menu, struktur organisasi, data 

karyawan dan data yang yang didapatkan dari sumber lain seperti regulasi 

pemerintah mengenai pajak, dan data pesaing (Rumah Makan di 

Kabupaten Malang).  

 

3.3 METODE PENGUMPULAN DATA  

Data dikumpulkan dengan memadukan dua teknik yaitu: 

3.3.1. Observasi  

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan 

langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan 

diteliti. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan dan 

pencatatan mengenai pelaksanaan kegiatan pelayanan rumah makan 

terhadap pelanggannya. 

3.3.2. Wawancara 

Yaitu pengumpulan data dengan mewawancarai atau berkonsultasi secara 

langsung dan lisan menggunakan kuisioner yang berisi daftar pertanyaan 

terstruktur yang telah disusun sebelumnya sebagai alat panduan 
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wawancara. Wawancara dilakukan hanya kepada pihak pengelola rumah 

atau pemilik rumah makanuntuk memberikan penilaian tentang bobot dan 

peringkat dll. 

3.4 IDENTIFIKASI VARIABEL PENELITIAN 

Variabel penelitian atau dalam penelitian ini dapat disebut sebagai 

faktor utama Internal-Eksternal masih bersifat sementara. Faktor utama  

Internal-Eksternal dalam penelitian ini (Tabel 3.1) didasarkan pada teori faktor 

yang mempengaruhi strategi pemasaran diadopsi dari Kotler (2005).  

Tabel 3.1 Identifikasi Faktor Utama Internal dan Eksternal 

Faktor Utama Faktor didentifikasi 

Faktor Internal 

 Produk  Menu beragam 

 Rasa enak 

 Punya sertifikat dinas kesehatan 

 Harga  Harga terjangkau 

 Tempat  Pemilihan Lokasi 

 Tempat dan jarak yang cukup jauh 

 Parkir luas 

 Promosi  Kurangnya promosi  

 Proses  Pelayanan yang baik terhadap konsumen 

 Orang  Kerjasama yang baik antar karyawan 

 Pendidikan karyawan 

 Kualitas karyawan 

 Bukti fisik  Fasilitas toilet memadai 

 Tersedia fasilitas mushola 

 Tempat nyaman 

 Seni lukisan dan galeri patung 

Faktor Eksternal 

A. Lingkungan Mikro 

 Pemasok  Hubungan baik dengan pemasok/suplier  
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Tabel 3.1 Identifikasi Faktor Utama Internal dan Eksternal 

Faktor Utama Faktor didentifikasi 

 Pelanggan  Loyalitas pelanggan 

 Keluhan pelanggan 

 Pesaing  banyaknya rumah makan tradisional sejenis 

B. Lingkungan Makro 

 Demografi  Jumlah penduduk kabupaten malang meningkat 

 Jumlah kunjungan wisata meningkat 

 Ekonomi  Naiknya harga bahan baku 

 Kebijakan 

pemerintah 

 Penetapan pajak rumah makan sebesar 10% 

 Teknologi  Perkembangan dunia internet 

Sumber: Kotler (2005) 

 

3.5 METODE ANALISIS DATA  

Metode analisis data terdiri dari analisis deskriptif dan analisis tiga tahap 

formulasi-formulasi strategi. Adapun alat bantu analisis yang digunakan dalam 

merumuskan strategi perusahaan adalah matriks IFE, matriks EFE, matriks IE, 

matriks SWOT, dan matriks QSPM. 

3.5.1. Analisis Strategi Pemasaran 

Analisis strategi pemasaran bertujuan untuk mendefinisikan misi 

perusahaan, tujuan perusahaan, karakteristik produk yang dihasilkan, 

tingkat pencapaian target penjualan, kegiatan pemasaran, personalia, 

produk/operasi, penelitian  dan pengembangan serta sistem informasi yang 

digunakan perusahaan. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan 

kondisi riil perusahaan. 

Tahap pertama yaitu memformulasikan strategi antara lain 

menetapkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan tantangan yang 
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dihadapi organisasi dari sudut pandang eksternal, menetapkan kelemahan 

dan keunggulan yang dimiliki organisasi dari sudut pandang internal, 

menyusun rencana jangka panjang, membuat strategi-strategi alternatif dan 

memilih strategi tertentu yang akan dicapai. 

Tahap kedua, mengimplementasikan strategi memerlukan suatu 

keputusan dari pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan untuk 

menetapkan tujuan tahunan, membuat kebijakan, memotivasi pegawai, dan 

mengalokasikan sumber daya yang dimiliki sehingga strategi yang sudah 

diformulasikan dapat dilaksanakan. Pada tahap ini dilakukan 

pengembangan strategi pendukung budaya, merencanakan struktur 

organisasi yang efektif, mengatur ulang usaha pemasaran yang dilakukan, 

mempersiapkan budget, mengembangkan dan utilisasi sistem informasi 

serta menghubungkan kompensasi karyawan terhadap kinerja organisasi. 

Tahap ketiga, mengevaluasi strategi adalah tahap terakhir dalam 

manajemen strategis. Para manajer sangat perlu untuk mengetahui ketika 

ada strategi yang sudah diformulasikan tidak berjalan dengan baik. 

Evaluasi strategi memiliki tiga aktifitas yang fundamental, yaitu mereview 

faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi dasar untuk strategi saat 

ini, mengukur performa dan mengambil langkah korektif. 

3.5.2. Analisis Matrik IFE dan matrik EFE  

 Matrik IFE digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor 

lingkunganinternal dan menggolongkannya menjadi kekuatan dan 

kelemahan perusahaanmelalui pembobotan. Sedangkan matrik EFE 
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digunakan untuk  mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan eksternal dan 

menggolongkannya menjadi peluang danancaman perusahaan dengan 

melakukan pembobotan.Tahap-tahap untuk mengidentifikasi faktor-faktor 

lingkungan dalam matrik IFE dan EFE adalah sebagai berikut:: 

a) Menyusun daftar faktor-faktor utama yang mempunyai dampak 

penting (critical succes factors) untuk aspek internal (kekuatan dan 

kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman) perusahaan, 

kemudian menempatkannya pada kolom pertama. 

b) Menentukan bobot (weight) dari critical succes factors. Penentuan 

bobot dilakukan dengan jalan mengajukan identifikasi faktor strategis 

internal dan eksternal kepada pihak manajemen perusahaan dengan 

menggunakan metode ”Paired Comparison” (David, 2009). Metode 

ini digunakan untuk memberikan penilaian terhadap bobot setiap 

faktor penentu internal dan eksternal. Untuk menentukan bobot setiap 

faktor penentu internal dan eksternal. Untuk menentukan bobot setiap 

variabel digunakan skala 1, 2 dan 3. Skala yang digunakan untuk 

pengisian kolom adalah : 

1 :jika indikator horisontal kurang penting daripada indikator vertikal 

2 :jika indikator horisontal sama penting dibandingkan indikator 

vertikal 

3 :jika indikator horisontal lebih penting dibanding indikator vertikal 

Untuk lebih jelasnya rancangan bentuk penilaian pembobotan dapat 

dilihat pada Tabel 3.2 berikut: 
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Tabel 3.2 Penilaian Bobot Faktor Strategi Eksternal dan Internal 

Faktor Utama A B C D E ... Total Bobot 

A         

B         

C         

D         

E         

...         

Total         

 

Bobot setiap variabel diperoleh dengan menentukan nilai setiap variabel 

terhadap jumlah nilai keseluruhan variabel dengan menggunakan rumus: 

 

𝑎𝑖 =
𝑋𝑖

∑ 𝑋𝑖
𝑛
𝑖=1

 

Keterangan: 

 

𝑎𝑖= bobot faktor ke-i 

𝑛 = jumlah faktor 

𝑖 = 1,2,3...n 

𝑋𝑖= nilai faktor ke-i 

Total bobot yang diberikan harus sama dengan 1,0. Pembobot ini 

kemudian 

ditempatkan pada kolom kedua matrik IFE-EFE. 

c) Menentukan rating setiap critical succes factors antara 1 sampai 4 , 

dimana rating ditentukan berdasarkan besarnya faktor strategis terhadap 
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perusahaan (Rangkuti, 2001: 22-24). Untuk matrik IFE, skala nilai 

peringkat untuk kekuatan yang digunakan yaitu : 

Faktor Internal Faktor Eksternal 

1 = sangat lemah 1 = sangat kuat 

2 = lemah 2 = kuat 

3 = kuat 3 = lemah 

4 = sangat kuat 4 = sangat lemah 

Sumber: Rangkuti (2001: 22-24) 

Untuk faktor-faktor kelemahan yaitu skala 1 berarti sangat kuat dan skala 

4 berarti sangat lemah. Sedangkan untuk faktor strategis eksternal peluang 

bagi perusahaan diberi rating dengan skala yang digunakan yaitu : 

Faktor Peluang Faktor Ancaman 

1 = sangat rendah, respon kurang 1 = sangat kuat, respon superior 

2 = rendah, respon sama dengan rerata 2 = tinggi, respon diatas rerata  

3 = tinggi, respon diatas rerata 3 = rendah, respon sama dengan rerata 

4 = sangat kuat, respon superior 4 = sangat rendah, respon kurang 

Sumber: Rangkuti (2001: 22-24) 

Untuk faktor-faktor ancaman yaitu, skala 4 berarti sangat rendah, respon 

superior terhadap perusahaan. Skala 1 berarti tinggi, respon kurang 

terhadap perusahaan. Rating didasarkan pada efektifitas strategi 

perusahaan, serta rating juga berdasarkan pada kondisi perusahaan. 

d) Mengalikan nilai bobot dengan nilai rating untuk mendapatkan skor 

pembobotan dan semua hasil kali tersebut dijumlahkan secara vertikal 

untuk mendapatkan skor total bagi perusahaan yang dinilai. Hasil 

pembobotan dan peringkat (rating) berdasarkan analisis situasi perusahaan 

dimasukkan dalam matrik. Matrik IFE dan EFE diilustrasikan pada Tabel 

3.3 dan 3.4. 
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Tabel 3.3.Analisis Matrik IFE 

Faktor-faktor Internal 

Utama 

Bobot Peringkat Bobot x peringkat 

Kekuatan: 
- 

- 

   

Kelemahan: 
 - 
 -  

 
 

   

Total    

Sumber : David (2009) 

Total skor pembobotan berkisar antara 1 sampai 4 dengan rata-rata 2,5.Jika 

total skor IFE (3,0–4,0) berarti kondisi internal perusahaan 

tinggi/kuat,(2,0–2,99) berarti kondisi internal perusahaan rata-rata/sedang 

dan (1,0 –1,99) berarti kondisi internal perusahaan rendah/lemah. 

Tabel 3.4. Analisis Matrik EFE 

Faktor-faktor 
Eksternal Utama 

Bobot Peringkat Bobot x peringkat 

Peluang:  

 - 
 -  
 

 

   

Ancaman: 
 - 

 -  
 

   

Total       

Sumber : David (2009) 

Total skor pembobotan berkisar antara 1 sampai 4 dengan rata-rata 2,5. 

Total skor EFE dikelompokkan dalam kuat (3,0 – 4,0) berarti perusahaan 

merespon kuat terhadap peluang dan ancaman yang mempengaruhi 

perusahaan, rata-rata (2,0 – 2,99) berarti perusahaan merespon sedang 
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terhadap peluang dan ncaman yang ada dan lemah, (1,0 – 1,99) berarti 

perusahaan tidak dapat merespon peluang dan ancaman yang ada. 

3.5.3. Analisis Matrik IE (Internal – Eksternal)  

Posisi perusahaan dalam industri di analisis dengan alat bantu 

matrik IE. Matrik ini berupa pemetaan skor total matrik IFE dan EFE yang 

telah dihasilkanpada tahap-tahap input. Ilustrasi matrik IE dapat dilihat 

pada Gambar 3.5 (David 2009). Sumbu horisontal pada matrik IE 

menunjukkan skor total IFE sedangkan pada sumbuvertikal menunjukkan 

skor total EFE. Tujuan penggunaan matrik ini adalah untukmemperoleh 

strategi bisnis di tingkat divisi unit bisnis yang lebih detail. 

I II III

IV V VI

IXVIIIVII

Kuat Rata-rata Lemah

Tinggi

Sedang

Rendah

1,02,03,04,0

3,0

2,0

1,0
 

Gambar 3.5 Matrik Internal Eksternal (IE), Sumber: David (2009) 

Diagram di atas dapat mengindentifikasikan sembilan sel strategi 

perusahaan dalam matrik IE, tetapi pada prinsipnya kesembilan sel itu 

dapat dikelompokkan menjadi strategi utama, yaitu : 

a) Strategi tumbuh dan bina (Growth and Build) yang berada pada sel I, 

II dan IV. Strategi yang tepat untuk diterapkan adalah strategi 
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intensif (penetrasi pasar, pengembangan pasar dan pengembangan 

produk) atau strategi integratif (integrasi ke depan, ke belakang dan 

horisontal). 

b) Strategi mempertahankan dan memelihara (Hold and Maintain), 

yang berada pada sel III, V, atau VII. Strategi penetrasi pasar dan 

pengembangan produk merupakan dua strategi yang terbanyak 

dilakukan untuk tipe-tipe divisi ini. 

c) Strategi panen atau divestasi (Harvest or Divest), yang berada pada 

sel VI, VIII, IX. Strategi yang umum dipakai adalah strategi 

divestasi, dan strategi likuidasi. 

Organisasi yang sukses dapat mencapai portofolio bisnis, yang diposisikan 

berada dalam atau di sekitar sel I dalam matrik IE. Nilai-nilai IFE 

dikelompokkan dalam kuat (3,0-4,0), sedang (2,0-2,99), dan lemah (1,0-

1,99). Sedangkan nilai-nilai EFE dapat dikelompokkan dalam tinggi (3,0-

4,0), sedang (2,0-2,99), dan rendah (1,0-1,99) (David, 2009) 

3.5.4. Matrik SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats) 

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor yang secara 

sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan (Rangkuti, 2003:18). 

Logika dasar yang dibangun adalah berusaha memaksimalkan kekuatan 

dan peluang yang secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan 

ancaman. Menurut Rangkuti (2003:31) matrik ini dapat menghasilkan 

empat set kemungkinan alternatif strategi yaitu: 

a) Strategi SO (Kekuatan-Peluang atau Maxi-maxi) 
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Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan 

memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan 

peluang sebesar-besarnya.  

b) Strategi ST (Kekuatan-Ancaman atau Maxi-min) 

Strategi ini adalah untuk menggunakan kekuatan yang dimiliki 

perusahaan untuk mengatasi ancaman. 

c) Strategi WO (Kelemahan-Peluang atau Mini-maxi) 

 Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan 

memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan 

peluang sebesar-besarnya.  

d) Strategi WT (Kelmahan-Ancaman atau Mini-min) 

Strategi ini adalah untuk menggunakan kekuatan yang dimiliki 

perusahaan untuk mengatasi ancaman. 

Tabel 3.6. Matrik SWOT 

IFE 
 

 
EFE 

STRENGHTS (S) 
Tentukan 5-10 faktor 

kekuatan internal 

WEAKNESSES (W) 
Tentukan 5-10 faktor 

kelemahan intern 

OPPORTUNITIES (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 peluan 

TREATHTS (T) 
Tentukan 5-10 faktor 

ancaman eksternal 

STRATEGI ST 

Ciptakan strategi 
yang menggunakan 

kekuatan untuk 

mangatasi ancaman 

STRATEGI WT 

Ciptakan strategi yang 
meminimalkan 
kelemahan dan 

menghindari ancama 

Sumber : Rangkuti,Freddy (2003:31) 
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Hasil dari matrik SWOT ini sendiri diharapkan dapat memberikan 

beberapa alternatif strategi pemasaran yang dapat dipilih oleh pihak 

manajemen perusahaan agar tujuan awal dari organisasi tercapai dan 

kegiatan pemasaran perusahaan dapat memberikan hasil yang maksimal. 

 

3.5.5. Analisis Matrik QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix) 

Setelah mengembangkan sejumlah alternatif strategi, perusahaan 

harusmampu mengevaluasi dan kemudian memilih strategi yang terbaik 

dan palingcocok dengan kondisi internal perusahaan serta lingkungan 

eksternal.Penggunaan QSPM dapat dilihat pada Tabel 3.7. Ada enam 

langkah yang harus diikuti untuk membuat matrik QSPM yaitu : 

a) Menyusun daftar kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang 

sama dengan matrik SWOT. 

b) Memberikan bobot untuk masing-masing kekuatan, kelemahan, 

peluang dan ancaman. Bobot ini sama dengan bobot yang diberikan 

pada matrik IFE dan EFE. 

c) Menyusun alternatif strategi yang akan dievaluasi. 

d) Menetapkan nilai daya tarik (Attractiveness Scores - AS) yang 

berkisar antara 1 sampai 4. Nilai 1= tidak menarik, 2=  agak 

menarik, 3= cukup menarik, 4= sangat menarik. Bila tidak ada 

pengaruhnya terhadap alternatif strategi yang sedang 

dipertimbangkan tidak diberikan nilai (AS). 
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e) Menghitung total nilai daya tarik (Total Attractiveness Scores – 

TAS), kemudian mengalikan bobot dengan nilai daya tarik (AS). 

f) Menghitung jumlah total nilai daya tarik (STAS). Alternatif strategi 

yang memiliki nilai total terbesar merupakan strategi yang paling 

baik. 

Tabel 3.7  Matrik QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix) 

Faktor-faktor 

Strategi 

Bobot Alternatif Strategi 

Strategi I Strategi II Strategi III 

AS TAS AS TAS AS TAS 

Kekuatan 

- 

       

Kelemahan 
- 

       

Peluang 

- 

       

Ancaman 
- 

       

Sumber: David (2006) 

Keterangan : 

AS = Attractiveness Scores (Nilai Daya Tarik) 

TAS = Total Attractiveness Scores (Total Nilai Daya Tarik) 

3.5.6. Alternatif Strategi 

Analisis QSPM yang dilakukan pada tahap sebelumnya 

menghasilkan beberapa alternatif strategi yang dapat dipilih untuk dipilih 

untuk ditetapkan sebagai strategi yang dapat diterapkan  rumah makan 

pada masa mendatang. 
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3.5.7. Penetapan strategi 

Dari berbagai alternatif strategi yang ada terdapat satu alternatif 

strategi yang di prioritaskan untuk dilaksanakan oleh perusahaan 

perusahaan. Alternatif strategi dengan nilai TAS tertinggi merupakan 

penetapan strategi yang perlu dilaksanakan terlebih dahulu oleh 

perusahaan. 

3.5.8. Program 

Strategi yang sudah ditetapkan sebelumnya sebagai strategi yang 

akan dilaksanakan oleh perusahaan akan diuraikan bagaimana program ke 

depan dalam bauran pemasaran yang meliputi 7 P (product, place, price, 

promotion, process, people, dan physical evidence). Dalam penelitian ini 

tidak hanya menggunakan bauran pemasaran yang 4 P karena dalam bisnis 

warung makan juga menawarkan jasa sehingga yang dipakai adalah 7 P. 


