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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Flow Chart Metodologi Penelitian 

Di bawah ini adalah flow chart susunan kerangka penyusunan 

skripsi mulai dari awal hingga tahap ahir dalam pengerjaan skripsi.  

 

Gambar 3.1 Flow Chart 
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3.2 Tahapan Survei Pendahuluan 

Dalam tahapan awal observasi yang dilakukan oleh penulis yaitu 

bertujuan untuk mengumpulkan informasi tahap awal dengan cara, 

melakukan pengamatan lingkungan perusahaan. dengan kata lain observasi 

awal ini berguna untuk mengetahui kondisi perusahaan saat ini, sehingga 

penulis memiliki gambaran jelas perusahaan. Survei pendahuluan ini 

dilakukan pada perusahaan Ocegan SNACK, yang berada pada di Jl. Raya 

Permata Regency Blok 25 No 6, Kabupaten Batu Malang Jawa Timur.  

 

3.3 Studi Literatur 

Studi literatur digunakan untuk mempelajari dan memperdalam teori 

dan metode yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada 

dalam penelitian. penulis akan memanfaatkan literature yang telah ada 

seperti, E-Jurnal, Artikel, Buku-buku pada perpustakaan UMM. Secara 

singkat gambaran sumber data yang dibutuhkan untuk penelitian dapat 

dilihat pada tabel 3.1. senis dan sumber data. 

Tabel 3.1. Sumber Data 

Jenis Data Sumber Data 

Data Primer -Pengamatan langsung, 

-Wawancara 

-Kuisioner 

Data Sekunder -Laporan perusahaan 

-Jurnal/Artikel 

-Buku perpustakaan pusat UMM 

 

3.4 Menentukan Rumusan Masalah 

Pada tahap ini peneliti mendiskusikan permasalahan dan menentukan 

topik penelitian yang akan diangkat dan disepakati bersama–sama dengan 

dosen pembimbing skripsi. 
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3.5 Menentukan Tujuan Penelitian 

Berdasarkan studi literatur yang sudah dilakukan pada langkah 

sebelumnya, maka rumusan masalah dan tujuan penelitian dapat ditentukan. 

 

3.5.1 Metode Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2009:225) bahwa pengumpulan data dapat 

diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan 

gabungan atau tringulasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan 

teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, dan 

wawancara. 

1. Pengamatan : Dalam metode pengamatan ini pengumpulan data 

Yang dilakukan peneliti dengan cara melihat 

secara langsung lingkungan internal dan 

lingkungan eksternal perusahaan ocegan. 

2. Wawancara : Didalam metode wawancara akan dilakukan 

dengan pikah Ocegan snack yang mengetahui 

secara lagsung permasalahan yang sedang 

dihadapi, penentuan responden dilakukan 

dengan non-random, responden sudah di 

sesuaikan dengan kebutuh peneliti. 

3. Kuesioner : Dalam metode kuisioner, yaitu memberikan 

pertanyaan tertulis yang natinya akan di jawab 

oleh pihak Ocegan snack yang telah di tunjuk 

oleh peneliti. Data yang di dapat dan telah 

terkumpul keseluruhan dari ketiga elemen 

tersebut nantinya akan di olah peneliti pada 

tahapan pengolahan data. 
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3.5.2 Tahap Pengolahan Data 

Tahapan Metode pengolahan data terdiri dari analisis 

deskriptif dan analisis tiga tahap formulasi formulasi strategi. 

Analisis deskriptif bertujuan untuk mendefinisikan gambaran umum 

serta karakteristik perusahaan. Adapun alat bantu analisis yang 

digunakan dalam merumuskan strategi perusahaan adalah matriks 

IFE, matriks EFE, matriks IE, matriks SPACE. (David, 2012: 324). 

Lagkah-lagkah nya di jabarkan sebagai berikut: 

 

3.6 Langkah-Langkah Proses 

3.6.1. (Input Stage) Tahap Masukan IFE dan EFE 

Dari hasil yang telah di dapat, analisa lingkungan ekternal dan 

internal ocegan snack menjadi masukan yang diolah ke dalam 

matriks EFE dan matriks IFE yang merupakan teknik perumusan 

strategi yang disebut dengan tahapan masukan, yang merupakan 

tahap merangkum informasi awal yang diperlukan untuk 

mengidentifikasi faktor dalam matriks IFE dan EFE yang dijabarkan 

sebagai berikut: 

1. Identifikasi faktor IFE dan EFE 

Mendaftarkan faktor-faktor kunci sukses sebagai mana yang 

diidenntifikasi dalam proses audit Jatmiko (2003:83). Bertujuan 

mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari lingkungan dalam 

perusahaan dengan peluang dan ancaman dari lingkungan luar. 

Dengan melakukan pendataan. 

2. Menentukan bobot. 

Penentuan bobot dilakukan dengan jalan mengajukan identifikasi 

faktor strategis internal dan eksternal tersebut kepada pihak 

manajemen perusahaan dengan mengunakan metode paired 

comparison (kinear,1991:44) yang natinya akan memberikan nilai 

kepada bobot dari setiap faktor internal dan eksternal mengunakan 

skala sebagai berikut: 
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Tabel 3.2. Tabel Penilaian 

1 = Jika indikator horizontal kurang penting dari indikator vertikal. 

2 = Jika indikator horizontal sama penting dari indikator vertikal. 

3 = Jika indikator horizontal lebih penting dari indikator vertikal 

 

Untuk lebih jelasnya rancangan bentuk penilaian pembobotan dapat 

dilihat pada Tabel 3.3 berikut. 

Tabel 3.3. Bentuk penilaian bobot 

Faktor strategi internal A B C D … Total 

A      Xi 

B       

C       

D       

…       

Total       

Sumber: Rangkuti freddy (2000:45) 

Bobot setiap variabel diperoleh dengan menentukan nilai setiap 

variabel terhadap jumlah nilai keseluruhan variabel dengan 

menggunakan rumus berikut: 

𝑎𝑖 =
𝑥𝑖
𝑛

Σ xi

 

xi = Nilai variable ke-i i  = 1,2,3,...,n  

ai = Bobot variable ke-i n = Jumlah variabel 

Jatmiko (2003:83) Beri bobot masing dari 0.0 (tidak penting) sampai 

1.0 (semua penting) pada setiap faktor. Bobot yang diberikan pada 

setiap faktor menunjukan relative pentingnya faktor tersebut pada 

keberhasilan perusahaan. faktor-faktor, baik kekuatan dan atau 

kelemahan, yang mempunyai dampak yang besar terhadap kinerja 

perusahaan sebaiknya diberi bobot yang lebih tinggi dan sebaliknya. 

Nilai bobot bila dijumlahkan secara total harus sebesar 1.0. 

3. Menentukan rating 
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Nilai yang ada pada rating akan diberikan oleh manajemen perusahaan 

terhadap faktor IFE. Jatmiko (2003:83) Beri rating antara 1 sampai 4 

pada setiap faktor yang menunjukkan apakah faktor tersebut 

menggambarkan 

Rating 1 = Kelemahan utama Rating 1 = Kelemahan utama 

Rating 2 = Kelemahan minor Rating 2 = Kelemahan minor 

Sama halnya dengan IFE hanya penilaian, untuk matrik EFE, 

diberikan dengan skala: 

Rating 4 = Respon Super Rating 4 = Respon Super 

Rating 3 = Respon diatas awan Rating 3 = Respon diatas awan 

 

4. Mengkalikan bobot dengan rating 

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 3.4 dan 3.5. 

Tabel: 3.4 Matriks internal  

Faktor Bobot Rating Skor Bobot 

Kekuatan 

1. 

2. 

Dst. 

   

Kelemahan 

1. 

2. 

Dst. 

   

Total 1.0   

Sumber: David dalam jatmiko (2003:84) 

Tabel: 3.5 Matriks eksternal 
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Faktor Bobot Rating Skor Bobot 

Kekuatan 

1. 

2. 

Dst. 

   

Kelemahan 

1. 

2. 

Dst. 

   

Total 1.0   

Sumber: David dalam jatmiko (2003:84) 

5. Menjumlahkan 

Jumlahkan skor bobot untuk setiap faktor untuk mendapatkan skor 

bobot total bagi perusahaan/organisasi (Jatmiko 2003:84). Tanpa 

memperhatikan beberapa faktor yang dimasukkan kedalam matrik 

EFE, skor bobot dapat berjarak dari rendah =1.0 ke tinggi = 4.0, 

dengan rata-rata standar skor = 2.50. apabila total skor bobot. Kurang 

dari 2.50 berarti perusahaan tersebut mempunyai kelemahan internal, 

sebaliknya apabila total skor bobot di atas 2.50 menunjukkan 

perusahaan mempunyai posisi kekuatan internal (Jatmiko 2003:84). 

 

3.7.Tahap pencocokan (Matching stage). 

Pada tahap ini akan melakukan pencocokan peluang-ancaman eksternal 

dengan kekuatan ataupun kelemahan internal berdasarkan data yang telah 

didapat pada tahap masukan, analisa pada tahap ini yang digunakan adalah 

matriks IE dan matriks SPACE. 

 

3.7.1 Analisa Matriks Internal-Eksternal (IE Matriks) 

Posisi perusahaan dalam industri di analisis dengan alat bantu 

matrik IE. Matrik ini berupa pemetaan dari skor total matrik IFE dan 

EFE yang telah dihasilkan pada tahap-tahap input. Ilustrasi matrik IE 
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dapat dilihat pada Gambar 3.6. Sumbu horisontal pada matrik IE ini 

menunjukkan skor total IFE sedangkan pada sumbu vertikal 

menunjukkan skor total EFE. Untuk tujuan penggunaan matrik ini 

adalah untuk memperoleh strategi pemasaran di tingkat divisi unit 

bisnis yang lebih detail. 

 

 
  Sumber: David dalam Jatmiko (2012:344) 

Gambar: 3.6 Gambar matriks internal eksternal IE 

Diagram tersebut dapat mengindentifikasikan sembilan sel strategi 

perusahaan dalam matrik IE, tetapi pada prinsipnya kesembilan sel itu 

dapat dikelompokkan menjadi strategi utama, yaitu: 

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

II dan IV. Strategi yang tepat untuk diterapkan adalah strategi intensif 

(penetrasi pasar, pengembangan pasar dan pengembangan produk) atau 

strategi integratif (integrasi ke depan, ke belakang dan horizontal). 

2. 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. 

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

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

dan strategi likuidasi. 
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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 nilainilai EFE dapat dikelompokkan 

dalam tinggi (3,0 – 4,0), sedang (2,0 – 2,99), dan rendah (1,0 – 1,99). 

 

3.8. (Decision stage) Tahap keputusan 

Didalam tahapan keputusan merupakan sebuah tahapan akhir yang 

akan dilakukan peneliti, tahapan pemilihan alternative strategi yang 

akan memberikan keputusan untuk diterapkan oleh perusahaan. 

 

3.8.1. Analisa Matriks SPACE (Strategic Positioning and Action 

Evaluation) 

SPACE Matriks terdiri dari empat kuadran yang masing-masing 

menunjukkan alternatif strategi yang tepat bagi perusahaan, yaitu 

agresif, konservatif, difensif dan kompetitif. Pada sumbu vertikal 

menggambarkan dua dimensi internal perusahaan yaitu kekuatan 

finansial (finacial strength = FS) dan keunggulan kompetitif (competitif 

advantage = CA). Sedangkan pada sumbu horizontal, menggambarkan 

dua dimensi eksternal, yaitu stabilitas lingkungan (environmental 

stability = ES) dan kekuatan industry (industry strength = IS) 

(Suwarsono, 2000:43). Tahap yang dibutuhkan untuk menyusun matrik 

SPACE adalah sebagai berikut (Fred R. David, 2005:292)  

1. Pilih serangkaian variabel untuk mendefinisikan kekuatan finansial 

(FS), keunggulan kompetitif (CA), stabilitas lingkuangan (ES), dan 

kekuatan industri (IS)  

2. Beri nilai yang berkisar antara -1 (terburuk) hingga 6 (terbaik) untuk 

masing-masing variabel yang membentuk dimensi FS dan IS. Beri 

nilai berkisar antara -1 (terbaik) hingga -6 (terburuk) untuk masing-

masing variabel yang membentuk dimensi ES dan CA. 
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3. Hitung rata-rata skor FS, CA, IS, dan ES dengan menjumlahkan 

nilai-nilai dari variabel masing-masing dimensi dan dibagi dengan 

jumlah variabel yang digunakan dari masing-masing dimensi 

4. Tempatkan nilai rata-rata untuk FS, IS, ES, dan CA untuk sumbu 

yang sesuai dalam matrix SPACE  

5. Tambahkan dua nilai pada sumbu horizontal (x) dan gambar titik 

hasilnya pada sumbu horizontal. Tambahkan dua nilai pada sumbu 

vertikal (y) dan gambar titik hasilnya pada sumbu vertikal. Gambar 

perpotongan dari titik xy yang baru  

6. Gambar vektor arah dari titik asal matrix SPACE melalui titik 

perpotongan yang baru. Vektor ini mengungkap tipe strategi yang 

direkomendasikan untuk organisasi, yaitu agresif, kompetitif, 

defensif atau konservatif.  

a) Apabila arah garis suatu perusahaan terletak pada kuadran agresif 

dalam matrix SPACE, berarti organisasi perusahaan tersebut berada 

pada posisi yang terbaik untuk menggunakan kekuatan internalnya 

untuk; mengambil manfaat adanya peluang-peluang eksternal, 

menanggulangi kelemahan-kelemahan internal, menghindari 

ancaman-ancaman eksternal  

b) Apabila arah suatu perusahaan terletak pada kuadran konservatif 

dalam matrix SPACE, berarti bahwa organisasi tersebut tetap berada 

pada baris awal kompetensinya dan tidak bersedia untuk 

menanggung resiko yang lebih besar  

c) Apabila arah suatu garis perusahaan terletak pada kuadran defensif 

dalam matrix SPACE, berarti perusahaan tersebut harus 

memfokuskan pada upaya untuk mengurangi kelemahan-kelemahan 

internal dan menghindari ancaman eksternal  

d) Sedangkan kuadran kompetitif mengindikasikan strategi-strategi 

keunggulan kompetitif yang meliputi integrasi ke belakang, ke 

depan/horizontal, penetrasi pasar, pengembangan pasar, 

pengembangan produk dan joint venture. Posisi strategi internal dan 
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eksternal dalam matriks SPACE terdiri dari berbagai macam faktor. 

Faktor-faktor tersebut dapat berupa ancaman, maupun peluang, 

yang mana hal tersebut harus diperhatikan demi kelangsungan 

perusahaan. Faktor-faktor tersebut antara lain : Return on investment 

(ROI), Leverage, Likuiditas, Modal kerja, Perubahan teknologi, 

Tingkat inflasi, Keragaman permintaan, Persaingan harga, 

Hambatan masuk ke pasar/industri, Tekanan persaingan, Elastisitas 

harga permintaan, Pangsa pasar, Kualitas produk, Siklus daur hidup 

produk, Loyalitas pelanggan, Pengendalian pada pemasok dan 

distributor, Potensi pertumbuhan, Potensi keuntungan, Stabilitas 

finansial, Pemanfaatan sumberdaya, Kemudahan masuk ke 

pasar/industri, Produktivitas, dan Pemakaian kapasitas 

Tabel 3.7 Matriks Space 
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Sumber: Fred R David (2005 :293) 

Gambar 3.8 Grafik Matriks Space 

Matriks SPACE yang terdiri dari empat kuadran sebagai 

penentu dari alternatif strategi yang dapat digunakan oleh perusahaan 

ditampilkan pada gambar 3.7. Beberapa contoh dari profil strategi yang 

dapat muncul dari hasil analisa matriks SPACE antara lain, (Fred R. 

David, 2005:295)  

1. Kuadran Agresif Ketika vektor arah perusahaan berlokasi di kuadran 

agresif (kuadran kanan atas) dari matriks SPACE, berarti perusahaan 

berada pada posisi baik untuk menggunakan kekuatan internalnya 

guna, memanfaatkan peluang eksternal, mengatasi kelemahan 

internal, dan menghindari ancaman eksternal. Dengan demikian, 

penetrasi pasar, pengembangan pasar, pengembangan produk, 

integrasi ke belakang (digunakan untuk memperoleh kepemilikan 

atau meningkatkan kendali atas perusahaan pemasok), integrasi ke 

depan (strategi yang dijalankan dengan meraih kendali atas jalur 

distribusi, mulai dari distributor hingga retailer), integrasi horizontal 

(mengarah pada strategi yang memperoleh kepemilikan atau 

meningkatkan kendali atas perusahaan pesaing), diversifikasi 

konglomerat (penambahan bidang bisnis baru dengan bidang bisnis 

yang berbeda dari bisnis utama yang ditekuni, dengan alasan 



 
 

35 
 

melakukan investasi), diversifikasi konsentrik (penambahan bidang 

bisnis baru yang masih berkaitan dengan bisnis utama yang selama 

ini ditekuni), diversifikasi horizontal (strategi menambah atau 

menciptakan produk baru yang terkait dengan produk saat ini kepada 

pelanggan saat ini), atau strategi kombinasisemuanya bisa layak 

digunakan, tergantung pada kondisispesifik yang dihadapi 

perusahaan.  

2. Kuadran Konservatif Vektor arah pada kuadran kiri atas matriks 

SPACE mengimplikasikan untuk tetap berada dekat dengan 

kompetensi dasar perusahaan dan tidak mengambil resiko yang 

berlebihan. Strategi Konservatif sering kali memasukkan penetrasi 

pasar, pengembangan pasar, pengembangan produk, dan 

diversifikasi konsentrik.  

3. Kuadran Difensif Vektor arah yang berada pada kiri bawah matriks 

SPACE menyarankan bahwa perusahaan seharusnya berfokus pada 

memperbaiki kelemahan internal dan menghindari ancaman 

eksternal. Strategi defensif mencakup retrenchment (merombak 

perusahaan dengan pengurangan aset dan biaya untuk mengatasi 

penurunan penjualan dan keuntungan), divestasi (pengurangan 

beberapa jenis aset baik dalam bentuk finansial atau barang), 

likuidasi, dan diversifikasi konsentrik. 

4. Kuadran Kompetitif Vektor arah berlokasi di kuadran kanan bawah 

mengindikasikan strategi kompetitif. Strategi kompetitif mencakup 

integrasi ke belakang, ke depan, dan horizontal yaitu penetrasi pasar, 

pengembangan pasar, pengembangan produk, dan joint venture. 

  

3.9.  Hasil Ahir 

Setelah melalui dan menyelesaikan tahapan-tahapan di atas, pada 

tahap ini akan memberikan analisa dan menjabarkan dari hasil yang 

telah ada, sehingga pembaca dapat mengerti dengan baik hasil penelitian 

yang telah dilakukan pada perusahaan Ocegan snack ini dengan baik. 
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3.10. Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan dan saran meruapakan tahapan yang menyimpukan 

hasil yang telah diperoleh dengan menyimpulkan apa yang menjadi 

ancaman-peluang maupun kekuatan-kelemahan yang dimiliki 

perusahaan. 

Saran dapat berupa masukan terhadap apa yang telah di lakukan 

oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya diharapkan saran yang 

diberikan dapat menjadi sebuah bahan pertimbangan perusahaan untuk 

kedepanya dapat terus bertahan dalam persaingan yang semakin keras 

ini. 


