
 

BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 

 Metodologi penelitian adalah langkah pengerjaan skripsi secara sistematis, 
agar mudah dipahami metodologi penelitian dijabarkan menggunakan flow chart. 
Selanjutnya, metodologi penelitian akan menjadi panduan dalam proses 
penyusunan skripsi. 

3.1 Flow Chart Penelitian 

      Survei Perusahaan 

 
      Identifikasi Permasalahan 

 
       Tujuan Penelitian 

 
       Studi Literatur 

 
      Pengumpulan Data 

 

      Pembuatan Matriks IFAS, EFAS dan TOWS 

 
      Pembuatan Diagram Katresius SWOT 

    
 

                              Pembuatan Matriks AHP 
  

 
      Penentuan Prioritas Strategi 

 
    Analisa Pembahasan 

 
      Kesimpulan dan Saran 

Gambar 3.1 Flow Chart Penelitian 
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3.2 Penjelasan Flow Chart 

3.2.1 Survey Perusahaan 

Merupakan survei awal untuk mengetahui kondisi perusahaan dengan 

melakukan pengamatan langsung maupun tidak langsung ke perusahaan. 

3.2.2 Identifikasi Masalah 

Merupakan bagian dari kegiatan penelitian untuk mendapatkan gambaran 

tentang atribut yang menjadi permasalahan dan mencari solusi dari permasalahan 

yang ada. 

3.2.3 Tujuan Penelitian 

Setelah mengetahui permasalahan yang telah dirumuskan maka 

dilanjutkan dengan menuliskan tujuan yang diharapkan dari penelitian ini. 

3.2.4 Studi Literatur 

Dalam mengidentifikasi permasalahan dibutuhkan literatur yang 

berhubungan dengan masalah dari penelitian yang dilakukan. Dengan literatur 

diharapkan dapat mengetahui teori, konsep dan metode yang mendukung dalam 

penelitian dengan cara membandingkan beberapa metode yang cocok untuk 

penelitian ini. 

3.2.5 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer 

diperoleh dengan penyebaran kuisioner dan wawancara langsung kepada 

pimpinan perusahaan atau dengan karyawan perusahaan yang bersangkutan, mulai 

dari mengidetifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan serta peluang dan 

ancaman dari pesaing pengusaha sejenis, diantaranya dari segi harga, produk, 

distribusi, dan promosi, dan lain-lain. Data sekunder diperoleh dari data 

perusahaan, diantarnya data dokumentasi perusahaan dan data lainnya yang ada 

kaitannya dengan penunjang proses penelitian. 

Pada pembuatan kuesioner terdapat dua kuesioner yaitu kuesioner 1 

bertujuan untuk membandingkan tingkat kepentingan antara kriteria dan antara 

subkriteria satu dengan yang lainnya berdasarkan kriteria dan untuk memperoleh 

skala perbandingan secara berpasangan. Sedangkan kuesioner 2 bertujuan untuk 
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menentukan prioritas alternatif strategi antara alternatif strategi satu dengan yang 

lainnya berdasarkan criteria. Untuk memperoleh skala perbandingan secara 

berpasangan. 

3.2.6 Pembuatan Matriks IFAS dan EFAS 

Tabel IFAS untuk memperoleh kekuatan dan kelemahan perusahaan dan 

tabel EFAS untuk memperoleh peluang dan ancaman dan digunakan dalam 

analisa SWOT. 

 Matriks Evaluasi Faktor Eksternal/Internal dapat dikembangkan dalam 

lima langkah : 

1. Membuat faktor-faktor eksternal/internal. 

2. Setiap faktor kunci harus diberi bobot mulai dari 0,0 (low 

importance) sampai 1,0 (high importance). Jumlah semua bobot 

harus sama dengan 1,0. 

3. Matriks EFAS. Peringkat dalam matriks eksternal mengacu pada 

seberapa efektif strategi perusahaan pada saat ini merespons peluang 

dan ancaman. 

4. Matriks IFAS. Peringkat dalam matriks internal mengacu pada 

seberapa kuat atau lemahnya masing-masing faktor dalam 

perusahaan.  

5. Skor adalah hasil dari bobot dikalikan dengan rating.  

3.2.7 Matrik TOWS Perusahaan 

 Matrik TOWS adalah alat untuk mencocokkan faktor – faktor penting 

yang akan membantu perusahaan mengembangkan 4 strategi, yaitu SO (Strength-

Opportunites), WO (Weakness-Opportunities), ST (Strength-Threats), dan WT 

(Weakness-Threats). Oleh karena itu, dalam penyusunan matrik TOWS, 

dibutuhkan daftar lengkap mengenai SWOT perusahaan. Penyusunan matrik 

TOWS juga disusun melalui diskusi dengan pemilik perusahaan. 

3.2.8 Pembuatan Diagram Kartesius SWOT 

  Dari diagram kartesius SWOT akan diperoleh posisi perusahaan berada 

pada kuadran berapa, sehingga perusahaan akan menentukan tipe strategi 
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3.2.12 Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan diberikan untuk menjawab permasalahan yang diangkat 

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

dapat memberi masukan bagi perusahaan. 


