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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam bab Metode Penelitian akan menjelaskan tahapan penelitian yang akan 

dilakukan. Tujuan dari metode penelitian adalah untuk dapat memberikan kerangka 

kerja penelitian yang sistematis dan mampu memberikan gambaran umum tentang 

aliran penelitian dan mendapatkan landasan bersama pada tujuan yang telah dijelaskan 

pada bab sebelumnya. 

3.1 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, 

yang tidak hanya sebagai prosedur penyelesaian masalah yang diselidiki, itu juga 

merupakan jenis penelitian yang menggambarkan atau menggambarkan variabel 

penelitian karena mereka tanpa merekayasa objek penelitian saat ini. berdasarkan fakta 

yang muncul dan sebagaimana adanya. Data yang terkumpul kemudian disusun dan 

diklasifikasikan sesuai dengan variabel untuk interpretasi lebih lanjut atau analisis data 

berdasarkan teori yang berkaitan dengan penelitian sehingga penulis dapat menarik 

kesimpulan dan mendapatkan jawaban atas masalah yang diteliti.. Tahapan dalam 

proses penelitian akan dijelaskan satu per satu di bawah ini menggunakan model 

flowchart antara lain dapat dilihat pada Gambar 3.1 sebagai berikut: 
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Gambar 3.1  Flowchart penelitian 
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3.2 Penjelasan dari flowchart 

 Pada Gambar 3.1 adalah pengaturan tahapan dalam mengerjakan masalah 

yang ada di perusahaan. Penjelasan setiap tahap dapat dilihat sebagai deskripsi berikut: 

3.2.1   Orbservasi perusahaan 

 Pada tahap ini dilakukan untuk sepenuhnya memahami keadaan 

perusahaan dan juga dapat memunculkan masalah yang ditemukan di 

perusahaan sebagai hasil dari pengamatan yang dilakukan. 

3.2.2   Identifikasi masalah 

  Pada tahap identifikasi masalah ini adalah kelanjutan dari hasil survey 

pada perusahaan untuk mengembangkan masalah yang ada dan melakukan 

penyesuaian dari strategi pemasaran yang telah berlaku pada perusahaan, 

sehingga mendapatkan masalah yang dihadapi oleh perusahaan. 

3.2.3   Studi pustaka 

Pada tahap ini memuat teori-teori yang berkaitan dengan masalah 

penelitian yang akan dibahas. Dan adalah tahap di mana penulis mencari 

referensi untuk memperkuat landasan teoritis yang bersumber dari beberapa 

jurnal, buku, dan penelitian sebelumnya. Studi literatur ini mencakup 

perencanaan strategi pemasaran dengan SWOT dan BCG. 

3.2.4 Pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan 

menggunakan metode wawancara dan metode kuesioner. Metode ini digunakan 

untuk teknik pengumpulan data primer. Sedangkan teknik pengumpulan data 

sekunder diperoleh dari studi literatur, literatur terkait, data atau informasi dari 

perusahaan, internet, dan jurnal. 

Data yang akan diambil adalah data-data yang berhubungan dengan 

faktor eksternal perusahaan seperti keadaaan ekonomi, sosial, pemerintah, 

teknologi dan pesaing dan juga data-data yang berhubungan dengan faktor 

internal perusahaan seperti manajemen, pemasaran, keuangan, produksi dan 

litbang. 
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a. Metode interview, yaitu melakukan wawancara dengan beberapa pemilik 

perusahaan, karyawan di setiap bagian seperti pemasaran, produksi, dan 

keuangan. 

b. Metode kuesioner, yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang 

kondisi perusahaan yang berkaitan dengan pengaruh lingkungan baik 

lingkungan internal maupun eksternal perusahaan yang dapat 

mempengaruhi penentuan strategi. Kuesioner ini akan diberikan kepada 

kepala setiap bagian atau orang-orang yang dianggap memiliki 

pengalaman yang baik atau keterampilan analitis. 

3.2.4.1 Analisa IFE dan EFE 

a. Matriks IFE ( Internal factor evaluation) 

Matriks Evaluasi Faktor Internal (Interal Factor Evaluation- IFE Matrix) 

merupakan alat perumusan strategi yang meringkas dan mengevaluasi 

kekuatan dan kelemahan utama dalam area-area fungsional (David, 2010). 

Bobot mengindikasikan signifikansi relatif dari suatu faktor terhadap 

keberhasilan perusahaan. Peringkat untuk menunjukkan seberapa efektif 

strategi perusahaan saat ini dalam merespon factor tersebut. Dapat dilihat 

pada bab 2  

Matriks Evaluasi Faktor Internal dapat dikembangkan dalam lima 

langkah : 

1. Buat faktor internal utama. Masukkan 10 hingga 20 faktor internal, 

termasuk kekuatan dan kelemahan organisasi. Daftarkan dulu 

kekuatannya, kemudian kelemahannya. Buat sespesifik mungkin 

dengan menggunakan persentase, rasio, dan angka perbandingan. 

2. Beri masing-masing faktor bobot mulai dari 0,0 (tidak penting) hingga 

1,0 (sangat penting). Faktor-faktor yang dianggap memiliki pengaruh 

terbesar pada kinerja organisasi harus diberi bobot tinggi. Jumlah total 

dari semua bobot yang diberikan pada faktor itu harus sama dengan 

1.0. 

3. Berikan peringkat 1 hingga 4 untuk setiap faktor untuk menunjukkan 

apakah faktor tersebut sangat lemah (peringkat = 1), lemah (peringkat 

= 2), kuat (peringkat = 3), atau sangat kuat (peringkat = 4). 
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4. Kalikan bobot masing - masing faktor dengan peringkatnya untuk 

menentukan skor bobot. 

5. Jumlahkan skor bobot untuk setiap variabel untuk mendapatkan bobot 

total organisasi. 

 

Faktor-Faktor 

Internal Kunci 
Bobot Peringkat 

Nilai yang 

dibobot 

Kekuatan    

- Kekuatan 1    

- Kekuatan 2    

- Kekuatan 3    

- Kekuatan 4    

- Kekuatan 5    

Kelemahan    

- Kelemahan 1    

- Kelemahan 2    

- Kelemahan 3    

- Kelemahan 4    

- Kelemahan 5    

Jumlah 1,0  Min. 1,00 

   Max. 4,00 

Tabel 3.1 Matriks IFE 

 

b. Matriks EFE ( Eksternal factor evaluation ) 

Matriks Evaluasi Faktor Eksteral (Exteral Factor Evaluation- EFE 

Matrix) Memungkinkan para penyusun strategi untuk meringkas dan 

mengevaluasi informasi ekonomi sosial, budaya, demografis, lingkungan, 

politik, pemerintahan, hukum, teknologi, dan kompetitif (David, 2010) 

Matriks Evaluasi Faktor Eksternal dapat dikembangkan dalam lima langkah: 

1. Buat faktor eksternal utama. Masukkan 10 hingga 20 faktor, termasuk 

peluang dan ancaman, yang memengaruhi perusahaan dan industrinya. 
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Daftarkan dulu peluang, lalu ancaman. Buat sespesifik mungkin 

menggunakan persentase, rasio, dan perbandingan jika memungkinkan.  

2. Beri masing-masing faktor bobot mulai dari 0,0 (tidak penting) hingga 

1,0 (sangat penting). Bobot tersebut menunjukkan signifikansi relatif dari 

suatu faktor terhadap kesuksesan perusahaan. Peluang sering mendapat 

bobot lebih tinggi dari ancaman, tetapi ancaman bisa diberi bobot lebih 

tinggi, terutama jika mereka sangat parah atau mengancam. Jumlah total 

dari semua bobot yang diberikan pada faktor itu harus sama dengan 1.0. 

3. Beri peringkat antara 1 dan 4 pada setiap faktor eksternal utama untuk 

menunjukkan seberapa efektif strategi perusahaan saat ini dalam 

merespons faktor-faktor ini, di mana 4 = responsnya sangat baik, 3 = 

responsnya di atas rata-rata, 2 = responsnya rata-rata, dan 1 = responsnya 

di bawah rata-rata. Lipat gandakan bobot masing-masing faktor dengan 

peringkatnya untuk menentukan skor bobot. 

4. Kalikan bobot setiap faktor dengan peringkatnya untuk menentukan skor 

bobot. 

Jumlahkan skor rata-rata untuk setiap variabel guna menentukan skor 

bobot total untuk organisasi. 

Faktor-

FaktorEksternalKunci 
Bobot Peringkat Nilai yang dibobot 

Peluang    

- Peluang 1  1, 2, 3 atau 4  

- Peluang 2  1, 2, 3 atau 4  

- Peluang 3  1, 2, 3 atau 4  

- Peluang 4  1, 2, 3 atau 4  

- Peluang 5  1, 2, 3 atau 4  

Ancaman    

- Ancaman 1  1, 2, 3 atau 4  

- Ancaman 2  1, 2, 3 atau 4  

- Ancaman 3  1, 2, 3 atau 4  

- Ancaman 4  1, 2, 3 atau 4  

- Ancaman 5  1, 2, 3 atau 4  
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Tabel 3.2 Matriks EFE 

 

Tabel 3.3 Contoh matriks EFE 

Faktor-faktor Eksternal Utama Bobot Peringkat Skor Bobot 

Peluang 

1. .    

2..    

3..    

4..    

5..    

6..    

7..    

8..    

9.    

10.    

11.    

12..    

13..    

14..    

15..    

Total    

 

 Menjelaskan Penentuan  bobot  setiap  variabel  dilakukan  dengan  cara  

penilaian bobot  faktor  strategis  eksternal  dan  internal  organisasi  kepada informan  

yang  telah  dipilih,  yang  mengetahui  betul  kondisi  dan permasalahan  pada  suatu  

organisasi.  Penentuan  bobot  untuk  matriks IFE dan matriks EFE dilakukan dengan 

menggunakan metode  Paired Comparison Scales. (Kinnear  dan  Taylor  dalam  Gusra, 

2008) 

 Bobot setiap variabel diperoleh dengan menentukan nilai setiap variabel  

terhadap  jumlah  nilai  keseluruhan  variabel  dengan menggunakan rumus : 

  

 

dimana : Ai= bobot variabel ke-i   

     n  = jumlah variabel 

     i = 1,2,3,...,n 

Jumlah 1,0  Min. 1,00 

   Max. 4,00 
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   Xi = nilai variabel ke-i 

Total berat yang diberikan harus sama dengan 1.0. Pembobotan ini kemudian 

ditempatkan di kolom kedua dari matriks IFE-EFE. Metode ini digunakan untuk 

memberikan penilaian terhadap masing-masing faktor penentu eksternal dan internal. 

Paired  Comparison. 

 Menentukan bobot. 

 Penentuan bobot dilakukan dengan metode mengajukan kuesionerfaktor internal 

dan eksternal kepada pihak manajemen perusahaan dengan menggunakan metode 

paired  comparisonatautabelperbandingan berpasangan (Setyorini, dkk 2016). 

Tabel 3.4 Skala penilaian  

Nilai 1 = Jika indikator horizontal kurang penting, dari indikator vertikal. 

Nilai 2 = Jika indikator horizontal sama penting, dari indikator vertikal. 

Nilai 3 = Jika indikator horizontal lebih penting, dari indikator vertikal. 

(Sumber: Kinnear dan Taylor 1991, dalam Gusra, dkk 2008) 

 

 Dibawah ini akan ditampilkan sebuah ilustrasi dalam melakukan penilaian 

terhadap IFE (internal factor evaluation) didalam tabel paired  comparison, 

menggunakan skala yang yang telah ditentukan :  

Tabel3.5   Penilaian bobot faktor IFE dan EFE 

Faktorstategi F1 F2 F3 TOTAL 

F1     

F2     

F3     

TOTAL     

 (Sumber: Kinnear dan Taylor 1991, dalam Gusra, dkk 2008) 

 

Tabel 3.6  Ilustrasi pemberian skala penilaian IFE 

 

 

 

 

Faktorstategi F1 F2 F3 TOTAL 

F1     

F2     

F3     

TOTAL     



38 
 

 
 

1. Menentukan rating 

Fungsi rating adalah untuk memberikan penilaian tentang kekuatan, 

kelemahan, peluang dan ancaman, yang akan menghasilkan nilai skor bobot 

akhir yang dianggap memiliki pengaruh paling besar dalam kondisi perusahaan 

untuk diisi pada matriks IFE dan EFE. 

Variabel yang positif (semua variabel yang termasuk dalam kategori 

kekuatan) diberi nilai mulai dari +1 hingga +4 (sangat baik) dengan 

membandingkan dengan rata - rata industri atau dengan pesaing utama 

sedangkan variabel yang negatif, sebaliknya (Rangkuti Freddy 2003). 

Rating 1 = Minor utama 

Rating 2 = Minor  

Rating 3 = Diatas minor 

Rating 4 = Utama. 

Penilain rating diatas diberikan kepada faktor kunci positif berupa 

peluang dan kekuatan. Sama halnya dengan penilaian faktor kunci rating 

diatas, hanya untuk penilaian faktor berupa ancaman dan kelemahan akan 

bernilai negatif. Dengan memberikan skala penilaian sebagai berikut : 

Rating 1 = Utama 

Rating 2 = Diatas minor 

Rating 3 = Minor 

   Rating 4 = Minor Utama. 

 

3.2.4.2 Analisa data dengan metode SWOT 

Tahap ini adalah tahap yang dilakukan oleh peneliti dalam mengolah 

data atau informasi yang berkaitan dengan penelitian menggunakan analisis 

kuantitatif dan disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan deskripsi dari proses 

pengumpulan data sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui posisi 

perusahaan dalam rangka membangun suatu rencana strategi perusahaan. Alat 

yang dipilih adalah analisis SWOT karena cenderung mudah 

diimplementasikan dan efektif dalam menentukan strategi. 

Analisis SWOT pada tahap ini berfungsi sebagai alat untuk merumuskan 

dan menentukan strategi pemasaran yang akan ditentukan berdasarkan hasil 
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akhir dari proses perhitungan antara analisis faktor lingkungan menggunakan 

matriks Internal Factor Evaluasion (IFE) dan matriks Eksternal Factor 

Evaluation (EFE). Berdasarkan hasil perhitungan matrik IFE dan EFE  ini 

perusahaan akan mengetahui posisi perusahaan pada saat ini yang terangkum 

dalam diagram matriks SWOT dan selanjutnya akan digunakan untuk 

merumuskan strategi yang tepat bagi perusahaan tersebut.  

Selanjutnya dilakukan langkah-langkah anlisis matriks SWOT 

(Strengths-Weakness-Opportunities-Threats) yang akan dijelaskan dan 

kemudian membuat matriks untuk mendapatkan gambaran secara jelas 

bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat 

disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya 

(Rangkuti,2003). 

Terdapat delapan langkah dalam membentuk sebuah matriks SWOT : 

1. Buat daftar peluang-peluang eksternal utama perusahaan. 

2. Buat daftar ancaman-ancaman eksternal utama perusahaan. 

3. Buat daftar kekuatan-kekuatan internal utama perusahaan. 

4. Buat daftar kelemahan-kelamahan internal utama perusahaan. 

5. Cocokkan kekuatan internal dan peluang eksternal, dan catat hasil pada 

sel S-O. 

6. Cocokkan kelemahan internal dengan peluag eksternal, dan catat hasil 

pada sel W-O. 

7. Cocokkan kekuatan internal dengan ancaman dengan ancaman 

eksternal, dan catat hasil pada sel S-T. 

8. Cocokkan kelemahan internal dengan ancaman eksternal, dan catat hasil 

pada sel W-T. 
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Tabel 3.7  Matriks SWOT 

3.2.4.3 Analisadata dengan metode BCG 

   Matriks BCG merupakn alat analisis untuk meengetauhi posisi bersaing 

perusahaan. Metode ini dapat menentukan pangsa pasar yang dapat 

dikembangkan, dipertahankan untuk kepentingan bisnis perusahaan. Jika sudah 

diketauhi posisinya, maka akan dapat ditentukan strategi pemasaran apa yang 

dapat dilakukan perusahaan.  

Tahap analisis dilakukan dengan mengumpulkan data, yaitu data 

penjualan tahunan produk dan data penjualan tahunan produk pesaing yang 

digunakan untuk mengetauhi tingkat pertumbuhan pasar dan tingkat pangsa 

pasar relatif. Secara sederhana bisa dihitung dengan formula sebagai berikut:  

 Perhitungan tingkat pertumbuhan pasar   

   TPP (N)  
   ( ) (   ( )   ) 

(   ( )   )
         

 

 Perhitungan pangsa pasar relatif  

   PRR (N)  
   ( )

   
 

  

 Keterangan :  TPP = Tingkat pertumbuhan pasar 

      VP = Volume penjualan  

    VPP = Volume penjualan pesaing 

    PRR = Pangsa pasar relatif 

Internal 

 

 

Eksternal 

STRENGTHS (S) 

Tentukan 5-10 Faktor- Faktor 

Kekuatan Internal  

WEAKNESS (W) 

Tentukan 5-10 Faktor- Faktor Kelemahan 

Internal 

OPPORTUNITIES (O) 

Tentukan 5-10 faktor- 

factor peluang internal 

STRATEGI SO 

Ciptakan strategi yang 

menggunakan kekuatan untuk 

memanfaatkan peluang 

STRATEGI WO 

Ciptakan strategi yang meminimalkan 

kelemahan untuk memanfaatkan peluang 

THREATHS (T) 

Tentukan 5-10 faktor-

faktor peluang internal 

STRATEGI ST 

Ciptakan strategi yang 

menggunakan kekuatan untuk 

mengatasi ancaman 

STRATEGI WT 

Ciptakan strategi yang meminimalkan 

kelemahan dan menghindari ancaman. 
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 Langkah-langkah Matriks BCG ( Boston Consulting Group ) 

1. Pilih unit yang akan danalisis 

Matriks BCG dapat digunakan untuk menganalisisunit bisnis strategis, 

merek terpisah, produk atau perusahaan sebagai unit itu sendiri. Unit yang 

akan dipilih akan berdampak pada keseluruhan analisis. 

2. Tentukan pasar secara tepat 

Matriks BCG dapat digunakan untuk menganalisisunit bisnis strategis, 

merek terpisah, produk atau perusahaan sebagai unit itu sendiri. Unit yang 

akan dipilih akan berdampak pada keseluruhan analisis.  

3. Hitunglah pangsa pasar relatif 

Pangsa pasar relatif dapat dihitung dari segipendapatan atau pangsa pasar. 

Perhitungan ini dilakukan dengan membagi pangsa pasar (atau pendapatan) 

unit sendiri dengan pangsa pasar (atau pendapatan) pesaing terbesar Anda 

dalam industri yang sama. 

4. Cari tahu tingkat pertumbuhan pasar 

Tingkat pertumbuhan pasar/industri dapatditemukan dalam laporan industri, 

yang biasanya tersedia gratis secara online. Tingkat pertumbuhan juga dapat 

dihitung dengan melihat pertumbuhan pendapatan rata-rata perusahaan 

industri terkemuka, yang diukur dalam persentase. Titik tengah sumbu y 

biasanya ditetapkan pada tingkat pertumbuhan 10%, tetapi ini bisa saja 

bervariasi (lihat contoh analisis). Kadang, beberapa industri tumbuh selama 

bertahun-tahun tetapi pada tingkat rata-rata 1% atau 2% per tahun. Oleh 

karena itu, ketika melakukan analisis, harus mencari tahu dengan cermat 

mana tingkat pertumbuhan yang dianggap signifikan (sebagai titik tengah). 

 

3.2.5 Analisa dan pembahasan 

  Pada tahap ini analisis hasil pengolahan data diperoleh dari hasil penelitian. 

Mulai dari identifikasi faktor pemasaran hingga proses pengambilan keputusan 

menuju alternatif strategi pemasaran yang baik untuk perusahaan. 
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3.2.6 Kesimpulan dan Saran 

Merupakan tahap menarik kesimpulan dari hasil penelitian sesuai dengan tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini sehingga dapat memberikan saran kepada 

perusahaan untuk dapat meningkatkan pemasaran di masa depan bagi konsumen. 


