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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

     Jenis penelitian ini menggunakan paradigma penelitian dengan jenis kualitatif. 

Penelitian kualitatif pada penelitian ini menggunakan metode studi kasus yang 

memiliki sifat deskriptif, dikarenakan masalah yang akan diteliti yaitu mengenai 

perusahaan Aneka Rombong yang bertujuan untuk merancang  pemasaran dengan 

pendekatan benchmarking dan analisis bauran pemasaran. Metode studi kasus 

merupakan penelitian mengenai manusia (dapat suatu kelompok, organisasi, 

maupun individu), peristiwa, latar belakang secara mendalam, tujuan penelitian 

ini adalah untuk mendapatkan gambaran secara detail mengenai kasus yang 

sedang diteliti (Sujarweni, 2015: 24). Format penelitian deskriptif lebih tepat 

apabila digunakan untuk meneliti masalah-masalah yang membutuhkan studi 

mendalam untuk mendapatkan solusi dari sebuah penelitian ataupun untuk 

menyelesaikan masalah yang ada (Bungin, 2011: 69). 

3.2 Obyek Penelitian 

     Menurut Bungin (2011: 78) objek penelitian adalah apa yang akan menjadi 

sasaran dalam penelitian yang sedang dilaksanakan oleh peneliti atau secara 

konkret tergambarkan dalam rumusan masalah. Objek dalam penelitian ini 

yang akan diteliti adalah perusahaan aneka rombong. 



2 
 

3.3 Informan 

     Informan merupakan individu, kelompok, maupun organisasi yang akan 

peneliti wawancara untuk memperoleh informasi yang mendukung penelitian 

ini. Informan dalam penelitian ini adalah : 

a. Customer aneka rombong. 

     Kriteria yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah 

customer yang pernah membeli produk aneka rombong melebihi 1 produk. 

Alasan penulis memilih kriteria customer tersebut karena custumer 

memiliki pandangan tersendiri mengenai produk, harga, promosi dan 

saluran distribusi yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. 

b. Bagian pemasaran perusahaan pesaing. 

     Bagian pemasaran perusahaan pesaing yang akan menjadi informan 

dalam penelitian ini adalah perusahaan DG yang memiliki kriteria sebagai 

berikut: 

1. Merupakan perusahaan pembuatan booth dan stand yang pertama 

kali berdiri di Kota Surabaya. 

2. Merupakan perusahaan sejenis yang telah berkembang ke industri 

karoseri. 

3. Mempunyai workshop dengan alat yang memadahi.  

4. Memiliki target pasar yang sama. 
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     Alasan penulis memilih kriteria tersebut karena apabila perusahaan 

sejenis memiliki kriteria seperti diatas dapat dikatakan bahwa perusahaan 

tersebut berhasil mengembangkan lini industri yang semulanya hanya 

pembuatan booth berkembang menjadi industri pembuatan karoseri yang 

besar.  

c. Praktisi 

     Kriteria praktisi yang akan dijadikan informan yaitu pihak yang 

memiliki pandangan umum mengenai target pasar industri ini yaitu 

khususnya perusahaan UMKM atau perusahaan start up bisnis dan 

memiliki pengalaman minimal 5 tahun dalam membina UMKM di Kota 

Surabaya. Alasan penulis memilih kriteria tersebut karena penulis dapat 

mengambil saran atau informasi yang didapat dari beliau untuk kemajuan 

Aneka Rombong kedepannya. Selain itu penulis juga mendapatkan 

informasi mengenai peluang kedepan mengenai perkembangan UMKM 

yang telah direncanakan oleh Pemkot Surabaya. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

     Metode penelitian yang akan dilaksanakan yaitu menggunakan metode 

eksploratif pada sumber dan menggunakan analisis deskriptif. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut : 

a. Wawancara 

b.      Menurut Setyadin dalam Gunawan (2015: 160), wawancara adalah 

suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan 
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merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih 

berhadapan secara fisik. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan 

tipe wawancara semi terstruktur. Menurut Estrberg dalam Sugiyono (2013: 

232), wawancara semi terstruktur dalam pelaksanaannya lebih bebas 

dibandingkan wawancara terstruktur tetapi masih dalam batas – batas yang 

penulis tentukan. 

c. Observasi 

     dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi tidak terstruktur 

yang pelaksanaannya akan dilakukan pada saat wawancara dan dengan 

mengamati media sosial milik pesaing untuk mendapatkan informasi yang 

dibutuhkan. Informasi tidak terstruktur merupakan observasi yang 

dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, dengan kata lain 

peneliti harus mampu mengembangkan daya penamatannya dalam 

mengamati suatu objek (Bungin, 2011: 120). 

d. Dokumentasi 

     Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan dokumentasi internal 

yang berupa dokumen data jumlah penjualan dalam unit  perusahaan aneka 

rombong sebagai pembanding dengan perusahaan pesaing yang menjadi 

market leader di industri yang sama. Menurut Sugiyono dalam Gunawan 

(2015: 179), studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan 

metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Menurut 

Bungin (2011: 126), dokumen resmi interen merupakan dokumen – 
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dokumen yang berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan lembaga, 

laporan perusahaan, data perusahaan yang berlangsung di suatu lembaga 

dan sebagainya. 

3.5 Keabsahan Data 

3.5.1 Triangulasi Data 

     Dalam memperkuat keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakn triangulasi sumber untuk mengecek derajat informasi yang 

telah diperoleh agar data tersebut bersifat heterogen. Triangulasi 

merupakan suatu cara mendapatkan data yang benar-benar absah dengan 

menggunakan pendekatan metode ganda (Gunawan, 2015: 219). 

3.6 Tahapan Analisis Data 

     Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013: 404), Tahapan 

analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus 

dilakukan hingga tuntas dan menemukan titik temunya.  

1) Menyusun daftar informan yang akan diwawancarai untuk 

menganalisa bauran pemasaran. 

2) Mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan digunakan saat 

wawancara. 

3) Melakukan wawancara yang telah ditetapkan oleh peneliti. 

4) Menyiapkan daftar apa saja yang akan dijadikan objek observasi. 

5) Menyiapkan alat apa saja yang akan digunakan untuk observasi kepada 

kompetitor yang menjadi market leader.  
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6) Melakukan pengolahan data dari hasil wawancara dan observasi. 

7) Melakukan pencocokan dari data yang telah diolah. 

8) Menunjukkan hasil data yang telah dicocokkan. 

9) Mengolah data yang diperoleh dari data display. 

10) Merumuskan langkah – langkah pemasaran dari data bauran 

pemasaran dan benchmarking. 

11) Membuat timeline untuk jadwal pemasaran aneka rombong. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


