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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Apalagi dalam penelitian kualitatif, pekerjaan analisis sama sekali tidak 

dapat dipisahkan dengan penelitian itu sendiri. Artinya bahwa, begitu kegiatan 

penelitian dimulai, pada saat itu juga pekerjaan analisis juga sudah berjalan dalam 

pendekatan kualitatif (Ibrahim : 2015:104).  

3.2 Subjek Penelitian 

Teknik pengambilan sampel yang akan dipakai adalah teknik purposive 

sampling yaitu teknik yang digunakan dalam situasi dimana seorang ahli 

menggunakan penilaiannya dalam memilih responden dengan tujuan tertentu di 

dalam benaknya (Ibrahim, 2015:72). Sehingga terdapat beberapa kriteria yang 

ditetapkan dalam pemilihan subjek penelitian antara lain : 

1. Para Ahli atau Pakar 

Para ahli atau pakar ini dibutuhkan pada penelitian yang akan dilakukan 

karena peneliti memiliki pandangan bahwa para ahli telah memiliki 

pengalaman yang jauh melebihi pengalaman yang dimiliki oleh peneliti. 

Sehingga pendapat para ahli dapat mempengaruhi hasil daripada penelitian 

yang akan dilakukan. 

Tentunya dalam menentukan ahli atau pakar tersebut tidaklah 

dilakukan dengan mengambil sampel secara sembarangan. Dalam penelitian 
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ini, peneliti akan meminta pendapat dari 2 orang pakar yang terbagi menjadi 

1 orang pakar ekspor impor yang bernama Ir. Alexander Wahyudi H. S., 

MBA., M.M. dan seorang pakar penetapan harga yang bernama Lenny 

Gunawan, S.E., M. Bus (Acc), CMA.. Tentunya, terdapat beberapa kriteria 

dari pakar yang telah ditentukan oleh penulis, yaitu : 

1. Memahami seluk beluk industri kulit dan pakar dalam bidang impor 

maupun ekspor. 

2. Memahami strategi penetapan harga. 

3. Telah mendalami industri minimal 5 tahun. 

2. Pemilik Perusahaan Sejenis 

Pendapat dari pemilik perusahaan sejenis juga merupakan poin penting 

dalam penelitian ini. Hal ini penting karena sebagai sesama pelaku bisnis 

pada industri yang sama memiliki potensi untuk menghadapi kendala atau 

permasalahan yang sama pula. Sehingga penelitian ini dapat digunakan 

sebagai referensi pada perusahaan Pochette Bag dalam menjalankan kegiatan 

bisnisnya. 

Pada penelitian ini, jumlah industri sejenis yang dipilih adalah sebanyak 

1 perusahaan, yaitu pemilik usaha Herencias yang bernama Ida Ayu Indira 

Swari, dan pemilik PT. Sumitraco Natakarya yang bernama Poedji Astuti. 

Adapun kriteria dalam penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Bergerak pada industri sejenis. 

2. Berdomisili di Surabaya atau di Malang. 

3. Telah menjalankan bisnis minimal selama 2 tahun. 
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3. Konsumen 

Peneliti memahami bahwa dalam menjalankan kegiatan bisnis, tidak 

terlepas dari suara daripada konsumen bisnisnya itu sendiri. Perusahaan bisa 

memiliki sebuah produk yang sangat bagus, namun apabila produk tersebut 

tidak diterima oleh konsumen, maka pada hakikatnya produk itu sama saja 

dengan produk gagal. 

Maka dari itu, pada penelitian yang akan dilakukan, peneliti memilih 

konsumen daripada perusahaan Pochette Bag sebanyak 2 orang yaitu Bapak 

Gamaliel Waney, S.T., MLA. dan Novelia Ericha. Dengan kriteria sebagai 

berikut : 

1. Yang pernah membeli produk Pochette Bag minimal sebanyak 1 kali. 

2. Yang berdomisili di Surabaya atau Kota Malang. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian dengan instrumen kualitatif yang 

menggunakan analisis deskriptif terhadap hasil pengumpulan datanya. Data yang 

digunakan dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang 

didapat dari responden. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah melalui wawancara dan dokumentasi. 

3.3.1 Wawancara 

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara 

dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan 

pedoman (guide) wawancara (Bungin, 2015:133). Bentuk wawancara yang akan 
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digunakan adalah wawancara terarah dengan model pertanyaan terbuka. Tujuan 

dilakukannya metode ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih 

terbuka dari orang yang dijadikan sebagai narasumber wawancara. 

3.3.2 Dokumentasi 

Menurut Bungin (2013:153-154) dokumentasi merupakan suatu metode yang 

digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumentasi adalah informasi yang 

disimpan atau didokumentasikan sebagai bahan dokumenter.  

Dalam penelitian yang dilakukan, sumber dokumentasi diperoleh dari 

dokumentasi perusahaan atau data – data perusahaan yang berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan yang berupa laporan keuangan dan laporan pembelian 

bahan baku. Selain itu, bukti dokumentasi lainnya juga diperoleh dari data yang 

diperlukan oleh peneliti dalam melakukan analisis seperti data pertumbuhan 

penduduk dan hasil wawancara yang terbagi dalam rekaman wawancara maupun 

transkrip hasil wawancara. 

3.4 Validitas dan Reliabilitas 

Metode yang akan digunakan oleh peneliti untuk pengecekan data penelitian 

kualitatif adalah menggunakan triangulasi. Secara sederhana, triangulasi dapat 

dimaknai sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data penelitian dengan cara 

membanding – bandingkan antara sumber, teori, maupun metode/teknik penelitian 

(Ibrahim, 2015:124). Menurut Moleong (dalam Ibrahim, 2015:124) teknik 

pemeriksaan data ini terbagi menjadi 3, yaitu (1) triangulasi sumber data, (2) 

triangulasi teknik, dan (3) triangulasi teori. 
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Gambar 3.1 Triangulasi Sumber 

Sumber : Data diolah, 2016 

 

Menurut Moleong (dalam Ibrahim, 2015:120) dikatakan bahwa jika dua 

atau beberapa kali diadakan pengulangan suatu studi dalam suatu kondisi yang 

sama, dan hasilnya secara esensial sama, maka dikatakan reliabilitasnya tercapai. 

Sehingga, pada penelitian yang akan dilakukan, pengecekean validitas data akan 

menggunakan salah satu dari triangulasi yang ada, yaitu triangulasi sumber data. 

3.5 Metode Analisis Data 

Dalam konteks penelitian, analisis data dapat dimaknai sebagai kegiatan 

membahas dan memahami data guna menemukan makna, tafsiran dan kesimpulan 

tertentu dari keseluruhan data dalam penelitian (Ibrahim, 2015:103). Menurut Mike 

dan Hubberman (dalam Sugiyono, 2014), terdapat beberapa metode analisis data 

yang terbagi dalam 4 bagian besar, yaitu : 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah sebuah proses yang dilakukan oleh peneliti 

untuk memperoleh data yang diperlukan dalam proses penelitiannya. Adapun 
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data yang diperoleh dapat diambil dari hasil wawancara, dokumentasi, 

maupun instrumen lain yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian. 

2. Reduksi Data 

Proses reduksi data adalah sebuah proses yang cukup penting untuk 

dilakukan, karena semakin lama peneliti berada di lapangan, akan semakin 

banyak data yang diperoleh. Proses reduksi ini diperlukan sebagai suatu cara 

untuk menghilangkan data yang tidak diperlukan oleh peneliti, sehingga 

penelitian yang dilakukan dapat mencapai tujuan yang diharapkan oleh 

peneliti. 

3. Penyajian Data 

Proses selanjutnya adalah penyajian data. Setelah data dilakukan 

reduksi, maka dilakukan penyajian data untuk memudahkan memahami apa 

yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya. Penyajian data yang 

dilakukan dapat berupa hasil wawancara dari informan. 

4. Kesimpulan 

Menarik kesimpulan adalah tahap akhir dari proses analisis data. 

Kesimpulan yang ditarik ini harus bisa menjawab rumusan masalah yang 

sudah ditetapkan oleh peneliti pada awal penelitian.  

Penelitian yang dilakukan akan terjadi pada bulan Agustus hingga bulan 

Oktober 2016. Adapun tahapan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah 

sebagai berikut : 
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1. Menentukan rumusan masalah yang diperoleh dari pengalaman peneliti dan 

fenomena yang ada pada Pochette Bag mengenai perbedaan nilai tukar yang 

mempengaruhi harga jual yang ditawarkan. 

2. Mencari dan menentukan teori – teori yang berkaitan dengan masalah yang 

telah ditetapkan, sehingga dapat digunakan sebagai teori pendukung pada 

pembahasan yang dilakukan. Adapun teori pendukung yang diperlukan 

adalah nilai tukar, faktor yang mempengaruhi nilai tukar, sistem penentuan 

nilai tukar, dan harga jual. 

3. Melakukan penggalian data dengan melakukan wawancara keapda  

narasumber yang telah ditetapkan pada penelitian ini, dan hasilnya akan 

dicatat dan direkam secara lengkap. 

4. Melakukan reduksi data untuk mengurangi kelebihan data yang tidak 

diperlukan dan menyusun transkrip wawancara. 

5. Dari hasil wawancara, kemudian ditemukan poin – poin yang sesuai dengan 

tema penelitian yang dibahas. 

6. Poin – poin wawancara tersebut dikaitkan dengan teori – teori yang sudah 

didapatkan pada bab II. Hal tersebut adalah kunci  dalam mengerjakan bab 

IV yang berisi mengenai pembahasan penelitian yang dilakukan. 

7. Pada pembahasan yang dilakukan pada bab IV, peneliti akan menganalisis 

data yang diperoleh melalui berbagai sumber, yaitu sumber wawancara 

maupun sumber internet. Dalam pengolahan data internet, penulis akan 

berusaha menjawab posisi perusahaan pada saat ini dan strategi apa yang 

sebaiknya diimplementasi oleh perusahaan. 
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8. Peneliti juga akan menganlisis jawaban yang diberikan oleh narasumber 

wawancara menggunakan dasar strategi penetapan harga dimana pada bab 2 

telah dijelaskan terdapat berbagai macam tujuan penetapan harga dan juga 

menggunakan teknik triangulasi. Hasil dari pengecekan tersebut akan 

kembali dicek dengan studi literatur yang telah ditetapkan oleh penulis. 

9. Tahapan akhir dari penelitian yang dilakukan setelah adanya analisis adalah 

menarik simpulan dan saran yang dapat digunakan sebagai referensi bagi 

perusahaan sejenis dan peneliti lanjutan. 


