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BAB III. METODELOGI PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian tentang strategi pengembangan produk jamu herbal pada peternak 

ayam broiler ini dilakukan selama bulan Maret 2018 hingga selesai. Penelitian 

dilaksanakan di kelompok ternak ayam broiler Kecamatan Wajak, Kabupaten 

Malang, Jawa timur, Indonesia. 

3.2 Materi dan Alat 

3.2.1 Materi 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah responden pihak 

perusahaan, peternak ayam broiler pengguna jamu sebanyak 26 orang dan 

penjual jamu sebanyak 10 toko di Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, 

Jawa timur Indonesia. 

3.2.2 Alat 

Peralatan yang digunakan untuk mengambil data dan menganalisis 

data pada penelitian ini terdiri dari kuesioner, dokumentasi seperti kamera 

dan transportasi. 

3.3 Sumber Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan wawancara dan observasi. Sumber datanya meliputi : 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dan disatukan secara 

langsung dari obyek penelitian dan berhubungan dengan studi kajian. Data 

primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pemilik, manajer, 

bagian pemasaran, produksi produk jamu-jamuan untuk ternak maupun toko 
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peternakan di wilayah Malang Raya penjual jamu-jamuan untuk ternak yang 

termasuk dalam data internal. Adapun data didapat dari pelanggan toko 

peternakan dan peternak sebagai data eksternal. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari kajian  

sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Data sekunder 

ini merupakan data yang memiliki masalah dalam penelitian dan digunakan 

sebagai data pelengkap untuk menunjang data primer dan melengkapi 

penulisan penelitian. Data diambil dari hasil laporan penelitian terdahulu 

yang diperoleh dari jurnal, skipsi dan lain sebagainya. 

3.4 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

3.4.1 Batasan Istilah 

Permasalahan dalam strategi pengembangan 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 : 

1. Strategi pengembangan produk adalah usaha perusahaan untuk 

meningkatkan penjualan dan pengembangan produk baru atau yang 

diperbaiki untuk pasar. Pengembangan pada semua kegiatan yang 

dilakukan oleh pabrikan atau produsen dalam menentukan dan 

mengembangkan produknya, memperbaiki produk lama, memperbanyak 

keguanaan dari produk yang sudah ada dan mengurangi biaya produksi 

dan biaya pembungkus (Kotler dan Keller 2002:392). 
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2. Faktor internal dan faktor eksternal untuk mengetahui dampak dari setiap 

permasalahan yang ada pada produk jamu Temuvit untuk ternak sebagai 

obat atau jamu-jamuan untuk ternak ayam broiler di Malang Raya. 

3. Analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, 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-

jamuan untuk ternak sebagai obat atau jamu-jamuan untuk ternak ayam 

broiler di Malang Raya. 

3.4.2 Pengukuran Variabel 

Pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Lingkungan Internal, antara lain : 

a. Faktor Kekuatan 

Faktor-faktor kekuatan yang dimilki oleh suatu perusahaan 

adalah antara lain kompetensi khusus yang terdapat dalam organisasi 

yang berakibat pada pemilikan keunggulan komparatif oleh unit usaha 

di pasaran. Dikatakan demikian karena satuan bisnis memiliki sumber,  

keterampilan, produk andalan dan sebagainya yang membuatnya lebih 

kuat dari para pesaing dalam memuaskan kebutuhan pasar yang sudah 

direncanakan akan dilayani oleh satuan usaha yang bersangkutan. 

Contoh-contoh bidang keunggulan itu antara lain ialah kekuatan pada 

kualitas produk, pelayanan yang baik, kemampuan permodalan, lokasi 

strategis, manfaat produk, kemasan produk menarik, dan sumber 

informasi. 
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b. Faktor Kelemahan 

Keterbatasan atau kekurangan dalam hal sumber, keterampilan 

dan kemampuan yang menjadi penghalang serius bagi penampilan 

kinerja organisasi yang memuaskan. Berbagai keterbatasan dan 

kekurangan kemampuan tersebut bisa terlihat pada transportasi, 

promosi, jaringan distribusi, nama perusahaan belum dikenal, dan 

kurang sosisalisasi. 

2. Lingkungan Eksternal, antara lain : 

a. Faktor Peluang 

Peluang adalah berbagai situasi lingkungan yang 

menguntungkan dari suatu satuan bisnis. Adapun peluang dari produk 

ini yaitu peran produk lokal, banyaknya toko peternakan, 

meningkatnya populasi ternak, bahan baku melimpah, dan kemajuan 

teknologi. 

b. Faktor Ancaman 

Ancaman faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan 

suatu satuan bisnis. Jika tidak diatasi ancaman akan menjadi ganjalan 

bagi satuan bisnis yang bersangkutan baik untuk masa sekarang 

maupun di masa depan. Adapun faktor ancaman dari produk ini yaitu 

persaingan usaha sejenis, harga produk mahal, pesaing menawarkan 

produk lebih murah, produk masih baru di Malang Raya. 

3.5 Metode Penelitian 

Metode penelitian ini adalah penelitian survei. Penelitian survei adalah 

penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuisioner 
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sebagai alat pengumpulan data yang pokok dan mengumpulkan data mengenai 

faktor-faktor yang berkaitan dengan variabel penelitian. 

3.6 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. 

3) Menentukan alternatif dan prioritas strategi yang tepat bagi 

perusahaan. Tahapan-tahapan yang digunakan dalam pengolahan 

data dilakukan secara sistematis, sebagai berikut : 

3.6.1 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 



15 

 

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 mendaftarkan 

semua 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 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 
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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) 

Bobot setiap faktor diperoleh dengan menentukan nilai setiap faktor 

terhadap jumlah nilai keseluruhan faktor dengan menggunakan rumus : 

    
  

∑    
   

 

Keterangan : 

   = Bobot variabel ke-   

   = Nilai variabel ke-   

  = 1, 2, 3, …,   

  = Jumlah variabel 
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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 

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 diatas 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 



18 

 

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 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 
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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 

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) 
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3.6.2 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. 

 

Gambar 3.1 Diagram SWOT (Freddly Rangkuti, 2008) 

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 namin menghadapi 

tantangan yang besar. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah Diversifikasi 

Strategi, artinya organisasi dalam kondisi mantap namun menghadapi sejumlah 

BERBAGAI PELUANG 

BERBAGAI ANCAMAN 

KEKUATAN 

INTERNAL 

KELEMAHAN 

INTERNAL 

1.Mendukun

g strategi 

agresif 

2.Mendukun

g strategi 

diversifikasi 

4.Mendukun

g strategi 

defensif 

3.Mendukun

g strategi 

turn-around 
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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. 

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 Raya terletak 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) 

a. Tentukan 5-10 faktor-

faktor kekuatan 

internal 

KELEMAHAN (W) 

b. Tentukan 5-10 faktor-

faktor kelemahan 

internal. 

PELUANG (O) 

c. Tentukan 5-10 

faktor peluang 

eksternal. 

STRATEGI S-O 

Ciptakan strategi yang 

menggunakan kekuatan 

untuk memanfaatkan 

peluang. 

STRATEGI W-O 

Ciptakan strategi yang 

meminimalkan 

kelemahan untuk 

memanfaatkan peluang. 

ANCAMAN (T) 

d. Tentukan 5-10 

faktor ancaman 

eksternal. 

STRATEGI S-T 

Ciptakan strategi yang 

menggunakan kekuatan 

untuk mengatasi 

ancaman. 

STRATEGI W-T 

Ciptakan strategi yang 

meminimalkan 

kelamahan dan 

menghindari ancaman. 

Sumber : Freddy Rangkuti, 2008 

3.7 Pelaksanaan 

3.7.1 Persiapan  

Persiapan penelitian dengan melakukan survei ke toko jamu 

peternakan dan peternak ayam broiler, menyiapkan produk, dan menyiapkan 

kuisioner. 

3.7.2 Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini di mulai dari bulan Maret 2018 sampai 

selesai. Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Kuesioner 

 Kuesioner merupakan cara pengumpulan data yang digunakan 

oleh peneliti dengan memberi daftar pertanyaan kepada responden. 

Daftar pertanyaan ini disusun berdasarkan acuan indikator-indikator 

yang telah diterapkan. Adapun yang menjadi responden adalah pihak 
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perusahaan, konsumen produk jamu dan penjual jamu di Malang 

Raya. 

2. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data yang diperoleh dan 

proses tanya jawab yang dilakukan secara langsung maupun melalui 

media elektronik kepada responden dan pihak perusahaan yang 

dilakukan oleh peneliti. Pengambilan data bertujuan untuk 

memperoleh informasi dari tujuan penelitian. 

3. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

pengamatan secara langsung mengenai keadaan objek penelitian, 

sehingga peneliti mendapatkan gambaran-gambaran fenomena dan 

sikap yang terjadi di lapangan. 

3.8 Jadwal 

Jadwal penelitian ini dimulai pada bulan Maret tahun 2018 hingga selesai. 


