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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Home Industri Batik Lumbung yang 

berlokasi di Desa Sukosari RT 07/RW 02, Kecamatan Tamanan, Kabupaten 

Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. 

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian terapan (applied 

research). Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan menerapkan, 

menguji, dan mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapkan dalam 

memecahkan masalah praktis. Penelitian terapan bertujuan untuk menemukan 

pengetahuan yang secara praktis dapat diaplikasikan. Ada kalanya juga untuk 

mengembangkan suatu produk menurut Sugiyono (2016).  

C. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah penentuan construct sehingga menjadi 

varaibel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu 

yang digunakan dalam mengoperasionalisasikan construct, sehingga 

memungkinkan untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang 

sama atau mengembangkan cara pengukuran construct yang lebih baik. 

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Gagasan atau Ide

Merupakan pencarian sistematis terhadap inovasi produk baru baik yang

sudah ada maupun belum ada dipasaran.
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a. Kebutuhan pelanggan 

Merupakan keinginan akan barang dan jasa yang harus dipenuhi suatu 

perusahaan. 

b. Inovasi  

Merupakan proses serta hasil pengembangan untuk menciptakan atau 

memperbaiki suatu produk pada perusahaan. 

2. Seleksi Gagasan 

Merupakan proses untuk menyaring sejumlah gagasan yang baik dan 

menyisihkan gagasan tersebut. 

a. Gagasan pengembangan 

Merupakan ide-ide yang telah diusulkan maupun disarankan untuk 

dikembangkan oleh perusahaan. 

b. Jumlah daya tarik 

Merupakan total keseluruhan pada setiap kategori gagasan yang 

diusulkan. 

c. Peringkat daya tarik 

Merupakan peringkat atau ranking pada setiap kategori gagasan yang 

diusulkan. 

3. Desain Produk 

Merupakan sebuah gambaran dan karakteristik produk yang akan 

dikembangkan. 

a. Tren produk 

Merupakan produk yang sedang diminati atau disukai pada zamannya. 
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b. Sketsa produk 

Merupakan suatu gambaran kasar terhadap produk yang akan 

dikembangkan perusahaan. 

c. Bahan baku 

Merupakan bahan yang digunakan dalam pembuatan suatu produk 

perusahaan. 

d. Desain Akhir 

Merupakan penyempurnaan terdapat desain produk yang akan 

dikembangkan oleh perusahaan. 

4. Uji Coba Konsep 

Merupakan proses yang dilakukan untuk menggambarkan keberhasilan 

produk yang akan dikembangkan. 

a. Kelayakan pasar 

Merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menilai keberhasilan 

suatu produk di pasar. 

5. Prototipe 

Merupakan proses pembuatan sampel produk dalam bentuk dan ukuran 

yang sesungguhnya sebelum diproduksi dalam jumlah massal. 

a. Prosedur produk 

Merupakan cara  dalam memproduksi suatu barang atau jasa.  
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D. Jenis dan Sumber Data 

Pada penelitian ini sumber data yang digunakan ada dua, yakni data 

primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Menurut Nur dan Bambang (2014:146) data primer merupakan 

sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui 

media perantara). Pada penelitian data primer yang dibutuhkan adalah 

sejarah perusahaan, empat aspek manajemen dalam perusahaan yakni 

pemasaran, operasional, sumber daya manusia dan keuangan, serta 

informasi kebutuhan pelanggan terhadap produk baru.  

Data tersebut diperoleh dari wawancara dengan pihak perusahaan 

yakni pemilik usaha Batik Lumbung dan observasi untuk melihat kondisi 

lingkungan perusahaan serta wawancara dengan sejumlah pelanggan 

potensial yang informasinya didapat dari perusahaan Batik Lumbung 

berjumlah 30 orang. Menurut (Griffin dan Hauser dalam Ulrich dan 

Eppinger, 2001) suatu persoalan mengenai berapa banyak pelanggan 

yang diwawancarai agar menghasilkan jumlah kebutuhan yang optimal. 

Dalam suatu penelitian diperkirakan bahwa 90 persen kebutuhan 

pelanggan diperoleh setelah dilakukan 30 kali wawancara.      

2. Data Sekunder 

Menurut Nur dan Bambang (2014:147) data sekunder merupakan 

sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau 

melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Dalam 
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penelitian ini data diperoleh dari studi literatur yang dilakukan terhadap 

banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang 

berhubungan dengan penelitian. Adapun data sekunder yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini berupa hasil penelitian terdahulu mengenai data 

gambaran umum perusahaan seperti struktur organisasi, macam-macam 

produk serta fasilitas yang diperoleh dengan cara dokumentasi. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode 

survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek (orang) 

penelitian menurut Nur dan Bambang (2014:152). Data yang 

dikumpulkan dalam penelitian ini dilakukan oleh dua pihak yakni 

pewawancara dan sumber informasi. Proses wawancara dilakukan untuk 

mendapatkan data terkait permasalahan yang terjadi pada perusahaan 

Batik Lumbung, serta data mengenai perusahaan dilakukan kepada 

pemilik usaha Batik Lumbung. Serta wawancara yang dilakukan kepada 

pelanggan potensial untuk mendapatkan data terkait kebutuhan pelanggan 

terhadap produk baru. 

2. Observasi 

Observasi merupakan proses pencatatan pola perilaku subjek 

(orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematik tanpa adanya 
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pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang di teliti 

menurut Nur dan Bambang (2014:157). Peneliti melakukan observasi 

dengan tujuan untuk mendapatkan informasi secara mendalam. Observasi 

dilakukan dengan cara mengamati langsung subjek mengenai keadaan 

perusahaan yaitu pada Usaha Batik Lumbung Bondowoso, selain itu juga 

terkait kegiatan operasional yang dilakukan oleh perusahaan serta 

keadaan di lingkungan perusahaan tersebut. 

3. Dokumentasi 

Menurut Anwar Sanusi (2011: 114), dokumentasi merupakan cara 

yang dilakukan dalam pengumpulan data kualitatif dengan cara melihat 

atau menganalisis dokumen-dokumen yang telah dibuat oleh subjek 

sendiri atau orang lain mengenai subjek. Hasil yang dibutuhkan dari 

dokumentasi ini adalah gambaran umum perusahaan seperti struktur 

organisasi, produk sebelumnya serta dokumentasi lain terkait kebutuhan 

pelanggan.  

F. Metode Analisis Data 

Untuk melakukan pengolahan data yang diperoleh dari setiap data primer 

dan sekunder diperlukan beberapa analisa untuk membandingkan 

permasalahan yang akan dihadapi dengan teori-teori yang digunakan untuk 

pembahasan. Dalam penelitian ini pengolahan data dilakukan dengan 

menggunakan alat analisis Tahapan Pengembangan Produk menurut (Kotler 

dan Keller (2009) dan Malau H. (2017). diolah).  
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Berikut merupakan langkah-langkah dalam pengembangan produk: 

1. Gagasan atau Ide 

Pencarian gagasan merupakan proses awal pengembangan produk 

dimana dalam tahap ini dilakukan pencarian sistematis terhadap ide-ide 

produk baru baik yang sudah ada maupun belum ada dipasaran. Proses 

ini sangat penting untuk menentukan inovasi produk potensial bagi Home 

Industry Batik Lumbung Bondowoso yang nantinya akan dikembangkan. 

Langkah-langkah dalam menentukan gagasan ide pengembangan produk 

adalah: 

a. Melakukan analisa terkait kebutuhan pelanggan dengan menggunakan 

metode wawancara 

b. Setelah dilakukan wawancara dan ditemukan beberapa inovasi, maka  

inovasi tersebut dikelompokkan sesuai kategori. 

2. Seleksi Gagasan 

Hal-hal yang dilakukan dalam seleksi gagasan yakni menyaring 

sejumlah gagasan yang baik dan menyisihkan gagasan tersebut untuk 

kemudian di sesuaikan dengan sumber daya perusahaan. Dalam tahap ini 

setelah perusahaan mengidentifikasi gagasan produk yang berpotensi, 

perusahaan harus menyaringnya. Langkah-langkah dalam seleksi gagasan 

adalah sebagai berikut: 

a. Setelah mendapatkan data dari hasil wawancara, perusahaan dapat 

menggunakan metode peringkat (Ranking Method). Metode peringkat 

dapat menyusun peringkat daya tarik secara umum dari sebuah konsep 
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produk baru atau memberikan rangking terhadap berbagai konsep 

yang saling bersaing. 

Tabel 3.1. Contoh Penyaringan Ide 

Kategori Gagasan Pengembangan Jumlah Peringkat 

A Baju batik 13 2 

B Tas batik 12 3 

C Sepatu batik 20 1 

Sumber: Peneliti 

b. Setelah ditemukan inovasi produk yang berpotensi, maka dilakukan 

komunikasi apakah pihak perusahaan setuju dengan gagasan 

pengembangan tersebut. 

3. Desain Produk  

Langkah-langkah dalam membuat rancangan produk atau desain produk 

sebagai berikut: 

a. Melakukan pencarian refrensi desain produk. Pada tahap ini, 

pencarian refrensi dilakukan dengan cara mencari produk serupa yang 

sedang trend di pasaran.  

b. Refrensi yang ditemukan kemudian dibuat dalam bentuk sketsa polos 

dengan menggambar diatas kertas menggunakan pensil. 

c. Menentukan atau memilih bahan baku serta jenis motif yang akan 

digunakan sesuai karakteristik desain produk. 

d. Membuat desain produk akhir dengan bantuan media aplikasi Corel 

Draw. Hal ini dilakukan agar produk terlihat lebih nyata sebelum 

tahap pembuatan sampel produk. 
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4. Uji Coba Konsep 

Konsep pengujian meliputi ketentuan apakah produk baru benar-

benar disukai oleh target konsumen. Uji coba dianggap sebagai alat 

prediksi yang cukup baik dan dianggap tepat bagi keberhasilan perluasan 

produk baru. Pada tahap ini, pengujian yang dilakukan adalah uji 

kelayakan pasar. Uji ini biasanya dilakukan dengan cara meminta 

pelanggan potensial untuk bereaksi terhadap refrensi produk baru yang 

telah dibuat oleh perusahaan. Serta menilai ketertarikan pelanggan untuk 

membeli dan menggunakannya. 

5. Prototipe 

Gagasan atau ide yang telah ditentukan selanjutnya dikonversi 

menjadi produk yang berkarakter dan teridentifikasi dalam warna, 

bentuk, ukuran dan lainnya. Pada tahap ini, dibuatlah sampel produk 

dalam skala yang sebenarnya sebelum diproduksi dalam jumlah massal 

dengan memperhatikan prosedur produksi produk sebagai berikut: 

a. Pembuatan pola atau kerangka di atas kertas sebagai cetakan serta 

menggambar pola tersebut pada bahan baku 

b. Pemotongan pola yang telah dicetak pada bahan baku 

c. Penyatuan bahan baku atau pengeleman bahan pelapis pada tas 

d. Penjahitan pola serta pemasangan Aksesoris (Finishing)  

 


