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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Flow Chart 

Bentuk flow chart pada penelitian ini adalah merupakan bentuk proses 

penelitian dengan beberapa urutan-urutan yang sistematis dan terstruktur. Dalam 

penelitian ini proses yang akan dilakukan adalah sebagai berikut 

Survey Perusahaan

Study Literatur

Pengolahan Data :

1. Pembuatan Kanvas

Strategi

2. Penerapan Kerangka 4 

Langkah

Data Primer Data Sekunder

Pengumpulan Data

Identifikasi Rumusan 

Masalah

Mulai

Selesai

Analisa Hasil

Kesimpulan dan Saran

Gambar 3.1 Flow Chat Penelitian 
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3.2 Tahap Penelitian 

3.2.1 Survey Perusahaan 

 Merupakan aktivitas dimana peneliti melakukan pengamatan secara     

langsung maupun tidak langsung ke lokasi penelitian ( UKM Roti Impian ). 

Pengamatan secara langsung adalah dengan mengetahui kondisi perusahaan secara 

nyata yang ada di lapangan, sedangkan pengamatan secara tidak langsung adalah 

dengan melakukan pengambilan data pengamatan dari perusahaan tersebut. 

 

3.2.2 Study Literatur 

 Study literatur merupakan tahapan untuk melakukan penelusuran referensi, 

dapat bersumber dari buku, jurnal ilmiah,artikel, penelitian sejenis. Sebelumnya, 

penelitian mengacu pada penelitiaan sebelumnya yaitu yang meneliti tentang 

“Pengembangan Usaha Melalui Blue Ocean Strategy (BOS) Di Home Industry 

LIYA”. Studi literatur ini difokuskan pada strategi Blue Ocean serta teori-teori yang 

relevan untuk mendukung pelaksanaan penelitian. 

 

3.2.3 Identifikasi Masalah 

 Pada tahap ini akan dilakukan proses identifikasi masalah yang diteliti. 

Identifikasi masalah merupakan proses memilih masalah dari penelitian yang akan 

dilakukan. Pemilihan identifikasi masalah dapat diketahui saat tahapan survei 

perusahaan, lalu dilakukan proses identifikasi masalah dari permasalahan yang 

umum hingga paling kompleks suatu perusahaan. 

 

3.2.4 Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data penelitian ini di mulai dengan menggunakan data-data 

pendukung dalam kelengkapan penelitian yaitu data berasal dari perusahaan dan 

data wawancara (kuisioner). Selanjutnya, setelah didapat data kuisioner dilakukan 

pembuatan model kanvas strategi perusahaan dan analisa hasil untuk mengetahui 

penerapan strategi pemasaran yang tepat dengan menggunakan metode Blue Ocean 

Strategy . 
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3.2.4.1 Data Primer 

 Data primer merupakan suatu data yang diperoleh peneliti dari perusahaan, 

untuk kemudian diolah peneliti sebagai acuan penelitian. 

 

3.2.4.2 Data Sekunder 

 Data sekunder merupakan suatu data yang  diperoleh dari konsumen 

perusahaan dan konsumen pesaing untuk kemudian dijadikan bahan evaluasi 

perusahaan. 

 

3.2.5 Pengolahan Data 

 Data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data, kemudian 

dikembangkan lebih lanjut dengan alat kelengkapan yang utama dari Blue Ocean 

Strategy dengan tujuan untuk mendukung penerapan strategi pemasaran yang tepat 

bagi suatu perusahaan diantaranya adalah dengan membuat model kanvas strategi 

dan menerapkan kerangka kerja empat langkah. 

 

3.2.5.1 Pembuatan Kanvas Strategi Perusahaan 

 Pembuatan kanvas strategi pada penelitian ini dimulai dari menggambarkan 

faktor-faktor yang berpengaruh dalam industri. Kanvas strategi berisi aktualisasi 

keadaan yang dialami oleh UKM Roti Impian. Berikut langkah-langkah pembuatan 

kanvas strategi : 

1. Menentukan key partners dalam perusahaan 

2. Menentukan key activities dalam perusahaan 

3. Menentukan key resources dalam perusahaan 

4. Menentukan value proposition dalam perusahaan 

5. Menentukan customer relationships dalam perusahaan 

6. Menentukan channels dalam perusahaan 

7. Menentukan cost structure dalam perusahaan 

8. Menentukan revenue streams dalam perusahaan 
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3.2.5.2 Penerapan Kerangka Kerja Empat Langkah 

 Penerapan kerangka kerja empat langkah untuk membantu menerjemahkan 

hal-hal apa saja dari faktor-faktor yang berpengaruh. Kerangka kerja empat langkah 

terdiri dari hapuskan ( faktor-faktor apa yang harus dihapuskan dari yang telah 

diterima begitu saja oleh industri ), kurangi ( faktor-faktor apa yang harus dikurangi 

hingga dibawah standar industri ), tingkatkan ( faktor-faktor apa yang harus 

ditingkatkan hingga diatas standar industri ) dan ciptakan ( faktor-faktor apa yang 

belum pernah ditawarkan industri sehingga harus diciptakan ). Dari kerangka kerja 

empat langkah tersebut, kemudian peneliti dapat mengelompokkan faktor-faktor 

apa saja yang berpengaruh. 

 

3.2.6 Analisa Hasil 

 Pada tahap ini diberikan analisa terhadap hasil dari pengolahan data yang 

sudah dilakukan sebelumnya. Analisa hasil yang dilakukan mulai dari pembuatan 

kanvas strategi perusahaan sampai dengan penerapan kerangka 4 langkah. Sehingga 

akan didapatkan metode strategi pemasaran yang tepat dengan menggunakan Blue 

Ocean Strategy dari pengolahan data yang telah dilakukan. Berikut merupakan cara 

untuk membaca kurva nilai kanvas strategi dijelaskan sebagai berikut (Kim, W.C. 

dan R., Mauborgne., 2005 : 68) : 

a. Bila kurva nilai memenuhi tiga kriteria yang mendefinisikan strategi samudera 

biru, yaitu fokus, divergensi, dan mempunyai moto/tagline maka hal ini 

menunjukkan perusahaan berada di samudera biru. 

b. Bila kurva nilai suatu perusahaan bertemu dengan kurva nilai pesaingnya, 

menunjukkan bahwa perusahaan terperangkap dalam kompetisi samudera 

merah.  

c. Bila kurva nilai menunjukkan tingkat nilai yang tinggi dalam semua faktor, 

maka harus dipertanyakan apakah pangsa pasar dan profitabilitas perusahaan 

mencerminkan investasi. Jika tidak, berarti perusahaan mungkin memberikan 

pasokan berlebih atau memberikan penawaran terlalu banyak kepada 

pelanggannya. 
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d. Jika kurva nilai suatu perusahaan terlihat tanpa pola yang jelas, dimana 

penawaran bisa digambarkan sebagai “naik-turun-naik-turun”, maka 

menunjukkan perusahaan tidak mempunyai strategi yang koheren. 

Berikut merupakan cara membuat kerangka kerja empat langkah yaitu 

sebagai berikut : 

a. Hapuskan, diantaranya yaitu menghapuskan strategi promosi dan biaya 

promosi yang tidak sesuai dengan target sasaran. 

b. Ciptakan, diantaranya yaitu dengan menciptakan inovasi yang unggul 

dibandingkan dengan kompetitor perusahaan lain 

c. Kurangi, diantaranya yaitu dengan mengurangi metode promosi yang sama 

dengan competitor perusahaan lain 

d. Tingkatkan, diantaranya yaitu dengan meningkatkan mutu dan kualitas produk 

dari perusahaan tersebut. 

 

3.2.7 Kesimpulan dan Saran 

 Kesimpulan diberikan untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian ini dan saran diberikan berkaitan dengan hal-hal yang diharapkan dapat 

memberi masukkan bagi perusahaan dan bahan penelitian selanjutnya. 

  

  

 

  

  

 

  

  


