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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan 

yaitu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di pemilik 

tambak gelondongan udang vaname di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik, 

dengan pertimbangan jumlah petani tambak gelondongan udang vaname di 

Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik dengan pangsa pasar sekitar Gresik, 

Lamongan, dan Sidoarjo. Pertimbangan peneliti untuk mengambil sampel di 

daerah tersebut merupakan sentra budidaya gelondongan udang vaname dan 

sekaligus merupakan sumber matapencaharian bagi masyarakat sekitar. Waktu 

penelitian pada bulan Agustus 2018 selama 1 bulan. 

3.2 Metode Penentuan Responden 

Penelitian ini dilakukan di Desa Purwodadi dan Desa Raci Kulon 

Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Pengambilan responden dalam budidaya 

gelondongan udang  vaname menggunakan metode Purposive Sampling. Sampel 

penelitian ini berjumlah 30 responden dengan pertimbangan bahwa responden 

sesuai dengan kriteria peneliti yaitu petani tambak yang memiliki tambak, dan 

sudah melakukan budidaya lebih dari 2 tahun. Penentuan responden adalah petani 

tambak yang ada di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.  
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan 

data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara lansung 

dengan pembudidaya gelondongan udang vaname dengan menggunakan 

kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, maupun  instansi 

pemerintahan. Data sekunder disini digunakan untuk mengetahui kondisi umum 

lokasi penelitian, jumlah produsen pembudidaya gelondongan udang vaname di 

Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Adapaun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan mengajukan beberapa 

pertanyaan secara langsung bertatap muka dengan pemilik tambak 

gelondongan udang vaname di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. 

Pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya oleh narasumber. 

2. Kuesioner yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan selebaran 

pertanyaan terkait dengan budidaya gelondongan udang vaname. Kuesioner 

diberikan kepada pemilik tambak gelondongan udang vaname yang ditemui. 

3. Observasi langsung yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mengamati 

langsung lokasi dan kondisi terhadap obyek yang akan diteliti sehingga 

mendapatkan gambaran langsung terhadap obyek yang akan diteliti. 

4. Dokumentasi yaitu teknik yang digunakan untuk pengambilan gambar 

bersama responden maupun instansi pemerintahan yang terkait. 
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3.5 Metode Analisis Data  

Metode analisis data yang digunakan untuk mengetahui strategi yang tepat 

dalam pemasaran gelondongan udang vaname di Kecamatan Sidayu 

menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan analisis yang 

membandingkan antara faktor internal berupa kelemahan dan kekuatan, dan faktor 

eksternal berupa ancaman dan peluang. Beberapa data yang teridentifikasi 

selanjutnya akan disusun ke bentuk tabulasi dan dianalisis secara detail. 

3.5.1 Matrik EFAS (External Factor Analysis Sumary) dan Matrik IFAS 

(Internal Factor Analysis Sumary) 

Menurut Rangkuti (2003), Sebelum membuat matrik faktor strategi 

eksternal, kita perlu mengetahui terlebih dahulu Faktor Strategi Eksternal (EFAS). 

Berikut cara-cara penentuan Faktor Strategi Eksternal (EFAS): 

a. Susunlah dalam kolom 1 (5 sampai dengan 10 peluang dan ancaman) 

b. Beri bobot masing-masing faktor dalam kolom 2, mulai dari 1,0 (sangat 

penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting). Faktor-faktor tersebut 

kemungkinan dapat memberikan dampak terhadap faktor strategis. 

c. Hitung rating (dalam kolom 3) untuk masing-masing faktor dengan 

memberikan skala mulai dari 4 (Outstanding) sampai dengan 1 (Poor) 

berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi perusahaan yang 

bersangkutan. Pemberian nilai rating untuk faktor peluang bersifat positif 

(peluang yang semakin besar diberi rating +4, tetapi jika peluang kecil, diberi 

rating +1). Pemberian nilai rating ancamannya adalah sangat besar, ratingnya 

adalah 1. Sebaliknya jika nilai ancamannya sedikit ratingnya 4. 
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d. Gunakan kolom 5 untuk memberikan komentar atau catatan mengapa faktor-

faktor tertentu dipilih dan bagaimana skor pembobotannya dihitung. 

e. Jumlahkan skor prmbobotan (pada kolom 4), untuk memperoleh total skor 

pembobotan bagi perusahaan yang bersangkutan. Nilai total ini menunjukkan 

bagaimana perusahaan tertentu bereaksi terhadap faktor-faktor strategis 

eksternalnya. Total skor ini dapat digunakan untuk membandingkan 

perusahaan ini dengan perusahaan lainnya dalam kelompok industry yang 

sama. 

Menurut Rangkuti, (2003) setelah faktor-faktor strategis internal suatu 

perusahaan diidentifikasi, suatu tabel IFAS disusun untuk merumuskan faktor-

faktor strategis internal tersebut dalam kerangka Strength and Weakness 

perusahaan. Tahapnya adalah : 

a. Tentukan faktor-faktor yang menjadi kekuatan serta kelemahan perusahaan 

dalam kolom 1. 

b. Beri bobot masing-masing faktor tersebut dengan skala mulai dari 1,0 (paling 

penting) sampai 0,0 (tidak penting), berdasarkan pengaruh faktor-faktor 

tersebut terhadap posisi strategis perusahaan. (semua bobot tersebut jumlahnya 

tidak boleh melebihi skor total 1,00). 

c. Hitung rating (alam kolom 3) untuk masing-masing faktor dengan 

memberikan skala mulai dari 4 (Outstanding) dengan 1 (Poor), berdasarkan 

pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi perusahaan yang bersangkutan. 

Variabel yang bersifat positif (semua variabel yang masuk kategori kekuatan) 

diberi nilai mulai dari +1 sampai dengan +4 (sangat baik) dengan 
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membandingkannya dengan rata-rata industry atau dengan pesaing utama. 

Sedangkan variabel yang bersifat negative kebalikannya. 

Dari hasil perhitungan matriks IFAS dan EFAS perlu penegasan dari adanya 

posisi dalam sumbu x dan y, yaitu antara kekuatan dan kelemahan, serta peluang 

dan ancaman. Kategori tersebut digambarkan melalui garis-garis positif dan 

negatif. Rumus yang digunakan untuk menentukan letak atau titik koordinat yaitu 

: (x,y) = (S-W), (O-T) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram SWOT 

Keterangan : 

Kuadran 1 : merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Perusahaan memiliki 

peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi 

yang harus diterapkan dalam kondisi ini yaitu adalah mendukung kebijakan 

pertumbuhan yang agresif.  
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Kuadran 2 :  meskipun menghadapi berbagai ancaman, perusahaan masih 

memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah 

menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara 

strategi diversifikasi atau strategi inovasi.  

Kuadran 3 : perusahaan menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi di 

lain pihak ia menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Focus strategi 

perusahaan ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal perusahaan 

sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik. strategi yang tepat 

digunakan adalah strategi 3 yakni konsolidasi, perbaikan, mengubah cara pandang 

serta menghilangkan penyebab masalah agar ancaman dapat dihindari. 

Kuadran 4 : menggambarkan situsi yang tidak menguntungkan, karena disamping 

berbagai kelemahan internal timbul ancaman dari luar. Untuk itu alternatif strategi 

yang digunakan alternatif 4, yaitu strategi defensif. 

3.5.2 Matriks SWOT 

Matriks SWOT dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan 

ancaman dari faktor eksternal yang dihadapi oleh suatu industri dapat disesuaikan 

dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Analisis SWOT digambarkan ke 

dalam Matriks SWOT dengan empat kemungkinan alternatif strategi, yaitu 

strategi kekuatan peluang (S-O strategies), strategi kelemahan–peluang (W-O 

strategies), strategi kekuatan–ancaman (S-T strategies) dan strategi kelemahan-

ancaman (W-T strategies). 


