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BAB III. METODELOGI PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2018 – 31 Maret 

2018, yang berlokasi di wilayah Malang Raya, Jawa Timur. 

3.2 Materi dan Alat 

3.2.1 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah responden yang 

diambil dari peternak ayam broiler di wilayah Malang Raya, pemilik dan 

konsumen di toko/ ritel peternakan (poultry shop) di wilayah Malang Raya 

dan produsen Jamu Temuvit untuk ternak ayam broiler yang berlokasi di Jl. 

Mentaraman No. 27 RT 02/ RW 07 Desa Talok, Kecamatan Turen, 

Kabupaten Malang. 

3.2.2 Alat dan Bahan Penelitian 

Peralatan yang digunakan untuk mengambil data dan menganalisis data 

pada penelitian ini terdiri dari kuesioner, dokumentasi seperti kamera dan 

transportasi. 

3.3 Batasan Variabel dan Cara Pengamatan 

3.3.1 Batasan Variabel 

Permasalahan dalam strategi pemasaran pada produk jamu-jamuan 

untuk ternak memberikan adanya batasan masalah agar permasalahan yang 

sudah ada untuk diteliti tidak meluas ke permasalahan lainnya. Sehingga 

peneliti difokuskan dalam permasalahan inti sebagai berikut : 



25 
 

1. Strategi pemasaran adalah pengambilan keputusan-keputusan tentang 

biaya pemasaran, bauran pemasaran, alokasi pemasaran dalam hubungan 

dengan keadaan lingkungan yang diharapkan dan kondisi persaingan. 

2. Faktor internal dan faktor eksternal untuk mengetahui dampak dari setiap 

permasalahan yang ada pada produk Jamu Temuvit sebagai obat/ suplemen 

untuk ternak ayam broiler di Malang Raya. 

3. Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) dan 

analisis IFAS (Internal Factor Analysis Summary) – EFAS (External 

Factor Analysis Summary) untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara 

sistematis untuk merumuskan strategi yang sesuai pada produk Jamu 

Temuvit sebagai obat/ suplemen untuk ternak ayam broiler di Malang 

Raya. 

3.3.2 Cara Pengamatan 

Penelitian ini membutuhkan sampel dari perusahaan internal yaitu 

pemilik, manajer, marketing dan karyawan perusahaan Jamu Temuvit yang 

berhak menentukan bobot dan rating internal perusahaan. Adapun cara 

pengambilan sampel yaitu dengan cara wawancara dengan manajer, 

marketing dan pemberian kuisioner kepada pegawai pabrik/ toko 

peternakan (poultry shop). Selanjutnya, untuk data eksternal perusahaan 

dilakukan dengan cara mengambil responden melalui konsumen/ 

pelanggan produk Jamu Temuvit dengan cara wawancara dan pemberian 

kuisioner kepada pembeli produk dan peternak ayam broiler di Malang 

Raya. 
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Cara pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan pengukuran variabel internal dan eksternal, diantaranya 

adalah sebagai berikut : 

1. Lingkungan internal, antara lain : 

Kekuatan (Strengths) 

a. Kualitas produk 

b. Pelayanan yang baik 

c. Kemampuan permodalan 

d. Lokasi Strategis 

e. Manfaat produk jamu-jamuan untuk ternak 

f. Kemasan produk menarik 

g. Sumber informasi 

Kelemahan (Weakness) 

a. Promosi 

b. Jaringan distribusi 

c. Nama perusahaan belum dikenal 

d. Produk belum dikenal 

e. Kurang sosialisasi 

2. Lingkungan eksternal, antara lain : 

Peluang (Opportunities) 

a. Peran produk lokal 

b. Banyaknya toko peternakan 

c. Meningkatnya populasi ternak 
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d. Bahan baku melimpah 

e. Kemajuan teknologi 

Ancaman (Threats) 

a. Persaingan usaha sejenis 

b. Harga produk mahal 

c. Pesaing menawarkan produk lebih murah 

d. Produk masih baru di Malang Raya 

3.4 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey. Metode 

pengambilan data pada penelitian ini menggunakan teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu (purposive sampling).  Penelitian ini membutuhkan 

data yang relevan dan benar tanpa adanya manipulasi data guna keberhasilan 

penelitian. Agar data yang didapatkan akurat dan dapat dipercaya, maka 

diperlukan pengambilan data dengan metode survey yang terbagi menjadi 3 

macam, yaitu sebagai berikut : 

1. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, dengan 

melakukan tanya jawab terhadap responden atau pihak-pihak internal 

perusahaan. Sehingga penelitian dapat mencapai tujuan dari penelitian. 

2. Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara membuat seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden 
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untuk dijawab pada penelitian ini ritel dan konsumen sebagai 

responden. 

3. Observasi 

Observasi sebagai teknik pengumpulan data, yang dilakukan 

dengan pengamatan keadaan secara langsung terhadap objek penelitian. 

Sehingga penelitian dapat memperoleh data yang diperlukan. 

3.5. Metode Analisis Data 

Metode pengolahan dan analisis data menggunakan metode analisis 

kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk menggambarkan 

proses kegiatan usaha dan penentuan alternatif dan strategi perusahaan, sedangkan 

analisis kuantitatif digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan 

eksternal, serta penentuan prioritas strategi perusahaan. Langkah-langkah yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah : 

1) Mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan dengan objek 

penelitian dalam bentuk kuesioner atau hasil wawancara, data 

berbentuk gambar-gambar, maupun tabel-tabel untuk mempermudah 

dalam menganalisis lebih lanjut. 

2) Mengkaji situasi perusahaan secara internal dan eksternal dengan 

mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dengan peluang dan 

ancaman perusahaan. Kemudian dihubungkan untuk mengetahui posisi 

perusahaan saat ini. 
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3) Menentukan alternatif dan prioritas strategi yang tepat bagi 

perusahaan. Tahapan-tahapan yang digunakan dalam pengolahan data 

dilakukan secara sistematis, sebagai berikut : 

3.5.1 Analisis Matriks Internal Factor Evaluation (IFE) dan 

External  Factor Evaluation (EFE) 

Analisis internal dilakukan untuk mengetahui kekuatan dan 

kelemahan yang dimiliki perusahaan. Secara ringkas analisis ini 

disajikan dalam matriks Internal Factor Evaluation (IFE). Matriks 

External Factor Evaluation (EFE) digunakan untuk menganalisis 

faktor-faktor yang menjadi peluang dan ancaman perusahaan. 

Tahapan-tahapan dalam penyusunan matriks IFE dan EFE 

adalah : 

1. Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal Perusahaan 

Tahap identifikasi faktor-faktor internal, dengan cara 

mendaftarkansemua  kekuatan dan kelemahan yang dimiliki 

perusahaan. Dalam penyajiannya, faktor yang bersifat positif 

(kekuatan) ditulis sebelum faktor yang bersifat negatif (kelemahan). 

Begitu pula dengan tahap identifikasi faktor eksternal perusahaan. 

2. Pemberian Bobot Setiap Faktor 

Penentuan bobot pada analisis internal dan eksternal 

perusahaan dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada 

pihak manajemen atau ahli strategi dengan menggunakan paired 

comparison (perbandingan berpasangan) yang dapat dilihat pada 
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Tabel 3.1 dan Tabel 3.2. Metode tersebut digunakan untuk 

memberikan penilaian terhadap bobot setiap faktor penentu internal 

dan eksternal. Penentuan bobot setiap faktor menggunakan skala 1, 2 

dan 3. Skala yang digunakan untuk pengisian kolom adalah : 

1 = Jika indikator horizontal kurang penting daripada indikator 

vertikal 

2 = Jika indikator horizontal sama penting daripada indikator vertikal 

3 = Jika indikator horizontal lebih penting daripada indikator vertikal 

Tabel 3.1. Penilaian Bobot Faktor Strategis Internal 

Faktor Strategis 

Internal 

A B C D ... Total Bobot 

A        

B        

C        

D        

...        

Total        

Sumber : David (2006) 

Tabel 3.2. Penilaian Bobot Faktor Strategis Eksternal 

Faktor Strategis 

Eksternal 

A B C D ... Total Bobot 

A        

B        

C        

D        

...        

Total        

Sumber : David (2006) 
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Bobot setiap faktor diperoleh dengan menentukan nilai setiap 

faktor terhadap jumlah nilai keseluruhan faktor dengan menggunakan 

rumus : 

 

Keterangan : 

ai = Bobot variabel ke-i 

Xi = Nilai variabel ke-i 

i = 1, 2, 3, …, m 

m = Jumlah variabel 

Adapun bobot yang diperoleh akan berada pada kisaran antara 0,0 

(tidak penting), sampai 1,0 (terpenting) pada setiap faktor. Tanpa 

memperdulikan apakah faktor kunci kekuatan atau kelemahan serta 

peluang dan ancaman perusahaan, faktor-faktor yang dianggap 

mempunyai pengaruh terbesar pada prestasi perusahaan diberi bobot 

tertinggi. Jumlah dari semua bobot yang diberikan harus sama dengan 

1,0. Lebih lanjut pemberian bobot berdasarkan pada keadaan industri 

yang sedang diketahui. 

3. Perkalian Bobot dan Rating 

Nilai dari pembobotan dikalikan dengan rating pada tiap faktor dan 

semua hasil kali tersebut dijumlahkan secara vertikal untuk memperoleh 
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total pembobotan. Perkalian bobot dan rating diperlihatkan dalam matriks 

IFE pada Tabel 3.3 dan matriks EFE pada Tabel 3.4. 

Penjumlahan nilai yang dibobotkan pada matriks IFE akan berada 

pada kisaran 1,0 yang rendah sampai 4,0 yang tinggi dengan rata-rata 2,5. 

Total nilai yang dibobot yang jauh di bawah 2,5 merupakan ciri organisasi 

yang lemah secara internal, sedangkan jumlah yang jauh di atas 2,5 

menunjukkan posisi internal yang kuat. Matriks IFE diperlihatkan pada 

Tabel 3.3. Pemberian nilai rating menunjukkan tingkat faktor strategis 

sebagai kekuatan atau kelemahan. Pemberian nilai peringkat didasarkan 

pada keterangan sebagai berikut : 

Nilai 1, jika faktor strategis tersebut dinilai menjadi kelemahan utama 

Nilai 2, jika faktor strategis tersebut dinilai menjadi kelemahan kecil 

Nilai 3, jika faktor strategis tersebut dinilai menjadi kekuatan kecil 

Nilai 4, jika faktor strategis tersebut dinilai menjadi kekuatan utama 

Begitu pula pada matriks EFE, dengan tanpa memperdulikan 

jumlah peluang dan ancaman kunci, total nilai yang dibobot tertinggi 

untuk suatu organisasi adalah 4,0. Rata-rata nilai yang dibobot adalah 2,5. 

Jumlah nilai yang dibobot sama dengan 4,0 menunjukkan bahwa suatu 

organisasi memberi jawaban dengan cara yang luar biasa pada peluang dan 

ancaman yang ada dalam industrinya. Dengan kata lain strategi perusahaan 

secara efektif memanfaatkan peluang yang ada dan meminimalkan 

pengaruh negatif potensial dari ancaman eksternal. Pemberian nilai 
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peringkat didasarkan pada kemampuan perusahaan dalam meraih peluang 

yang ada. Pemberian nilai peringkat didasarkan pada keterangan berikut : 

Nilai 4, jika perusahaan mempunyai kemampuan sangat baik dalam 

meraih peluang tersebut. 

Nilai 3, jika perusahaan mempunyai kemampuan baik dalam meraih 

peluang tersebut. 

Nilai 2, jika perusahaan mempunyai kemampuan cukup baik dalammeraih 

peluang tersebut. 

Nilai 1, jika perusahaan mempunyai kemampuan tidak baik dalam meraih 

peluang tersebut. 

Pemberian nilai peringkat untuk ancaman didasarkan pada 

besarnya ancaman yang dapat mempengaruhi keberadaan perusahaan. 

Pemberian nilai peringkat didasarkan pada keterangan berikut : 

Nilai 4, jika faktor ancaman memberikan pengaruh yang sangat kuat 

terhadap perusahaan 

Nilai 3, jika faktor ancaman memberikan pengaruh kuat terhadap 

perusahaan 

Nilai 2, jika faktor ancaman memberikan pengaruh biasa terhadap 

perusahaan 

Nilai 1, jika faktor ancaman tidak memberikan pengaruh terhadap 

perusahaan 
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Tabel 3.3 Matriks IFE 

Faktor Internal Utama Bobot Peringkat Rata-rata Tertimbang 

  (1) (2) (3) = (1) x (2) 

Kekuatan Internal ........ ........ ........ 

1 ........ ........ ........ ........ 

2 ........ ........ ........ ........ 

3 ........ ........ ........ ........ 

Kelemahan Internal 
   

1 ........ ........ ........ ........ 

2 ........ ........ ........ ........ 

3 ........ ........ ........ ........ 

Total 1.0     

Sumber : David (2006) 

Tabel 3.4 Matriks EFE 

Faktor Eksternal Utama Bobot Peringkat Rata-rata Tertimbang 

  (1) (2) (3) = (1) x (2) 

Peluang ........ ........ ........ 

1 ........ ........ ........ ........ 

2 ........ ........ ........ ........ 

3 ........ ........ ........ ........ 

Ancaman 
   

1 ........ ........ ........ ........ 

2 ........ ........ ........ ........ 

3 ........ ........ ........ ........ 

Total 1.0     

Sumber : David (2006) 

3.5.2 Analisis Matriks SWOT (Strengths-Weakness-Opportunity-Threats) 

Berdasarkan perhitungan bobot faktor internal dan eksternal 

sebagaimana yang telah dijelaskan, selanjutnya dihitung skor faktor 

dan akan ditemukan total skor dari masing-masing faktor Stregths, 

Weakness, Opportunity dan Threats dan dapat digambar diagram 

SWOT. 
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Gambar 3.1 Diagram SWOT (Rangkuti, 2005) 

Kuadran I (positif, positif) 

Posisi inimenandakan sebuah organisasi yang kuat dan berpeluang, 

Rekomendasi strategi yang diberikan adalah Progresif, artinya organisasi dalam 

kondisi prima dan mantap sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakukan 

ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal. 

Kuadran II (positif, negatif) 

Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang kuat namun menghadapi 

tantangan yang besar. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah Diversifikasi 

Strategi, artinya organisasi dalam kondisi mantap namun menghadapi sejumlah 

tantangan berat sehingga diperkirakan roda organisasi akan mengalami kesulitan 

untuk terus berputar bila hanya bertumpu pada strategi sebelumnya. Oleh karena 

itu organisasi disarankan untuk segera memperbanyak ragam strategi. 

 

BERBAGAI PELUANG 

BERBAGAI ANCAMAN 

KEKUATAN 

INTERNAL 

KELEMAHAN 

INTERNAL 

1.Mendukung 

strategi 

agresif 

2.Mendukung 

strategi 

diversifikasi 

4.Mendukung 

strategi 

defensif 

3.Mendukung 

strategi turn-

around 
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Kuadran III (negatif, positif) 

Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang lemah namun sangat 

berpeluang. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah Ubah Strategi, artinya 

organisasi disarankan untuk mengubah strategi sebelumnya. Sebab, strategi yang 

lama dikhawatirkan sulit untuk dapat menangkap peluang yang ada sekaligus 

memperbaiki kinerja organisasi. 

Kuadran IV (negatif, negatif) 

Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang lemah dan menghadapi 

tantangan besar. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah Strategi Bertahan, 

artinya kondisi internal organisasi berada pada pilihan dilematis. Oleh karena itu 

organisasi disarankan untuk menggunakan strategi bertahan, mengendalikan 

kinerja internal agar tidak semakin terperosok. Strategi ini dipertahankan sambil 

terus berupaya membenahi diri. 

Berdasarkan diagram SWOT didapatkan posisi produk jamu-jamuan untuk 

ternak di Malang Rayaterletak pada diagram berapa sehingga kita dapat 

menentukan perumusan strategi untuk memaksimalkan produk di pasar. Sehingga 

produk jamu-jamuan untuk ternak ini dapat berkembang dan bertahan. Perumusan 

strategi dapat dilakukan dengan menggunakan matriks SWOT seperti Tabel 3.5. 
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Tabel 3.5 Bentuk Matriks SWOT 

INTERNAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKSTERNAL 

KEKUATAN (S) 

 

1. Kualitas produk baik 

2. Pelayanan yang baik 

3. Kemampuan 

permodalan baik 

4. Lokasi strategis 

5. Manfaat produk 

unggul 

6. Kemasan produk 

menarik 

7. Sumber informasi 

lengkap 

Skor :  

KELEMAHAN (W) 

 

1. Kurangnya promosi  

2. Transportasi kurang 

memadai 

3. Jaringan distribusi 

sedikit 

4. Nama perusahaan 

belum dikenal 

5. Produk belum 

dikenal 

6. Kurang sosialisasi 

 

Skor :  

PELUANG (O) 

 

1. Peran produk lokal 

tinggi 

2. Banyaknya toko 

peternakan 

3. Meningkatnya 

populasi ternak 

4. Bahan baku 

melimpah 

5. Kemajuan teknologi 

Skor :  

STRATEGI S-O STRATEGI W-O 

ANCAMAN (T) 

 

1. Persaingan usaha 

sejenis bebas 

2. Harga produk mahal 

3. Pesaing menawarkan 

produk lebih murah 

4. Produk masih baru 

di Malang Raya 

5. Kurangnya 

kepercayaan 

peternak 

Skor :  

STRATEGI S-T STRATEGI W-T 
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3.6 Pelaksanaan Penelitian 

Tahap pelaksanaan pada penelitian ini meliputi beberapa tahap, tahap 

pertama adalah mengumpulkan informasi tentang produk jamu herbal untuk 

ternak ayam broiler, Produk yang didapatkan adalah Produk jamu untuk 

ternak ayam broiler bermerek Temuvit yang diproduksi oleh Azka Jaya PS 

yang berlokasi di Jl. Mentaraman No. 27 RT 02/ RW 07 Desa Talok, 

Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Informasi tentang produk Jamu 

tersebut didapatkan melalui internet, media sosial dan testimoni peternak 

ayam broiler yang memakai produk jamu herbal untuk ternaknya. Tahap 

kedua yaitu dengan melakukan pembobotan faktor internal dan eksternal 

yang menjadi bahan pembuatan variabel pada kuesioner dan selanjutnya 

kuesioner siap disebarkan untuk diisi oleh responden. 

3.7 Jadwal Kegiatan 

Tabel 3.6 Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

Uraian Kegiatan 

Bulan 

Januari Februari Maret April Mei 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Penyusunan  

proposal 

penelitian X X X 

             

   

Seminar 

   

X 

            

   

Persiapan alat 

dan bahan 

    

X 

           

   

Pelaksanaan  

penelitian 

     

X X X X X 

      

   

Pengumpulan  

data 

          

X 

     

   

Analisis data 

           

X X 

   

   

Penyusunan  

laporan akhir 

             

X X 

 

   

Konsultasi  

laporan                                X X X X 
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