
19 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

	  

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. 

Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang 

telah terkumpul sebagaimana mestinya tanpa bermaksud membuat kesimpulan 

yang berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono, 2012). Menurut Mukhtar 

(2013:10) metode penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu metode yang 

digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap subjek penelitian pada saat 

tertentu. Penulis pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif 

karena peneliti ingin mengetahui dan mendapatkan kedalaman informasi berkaitan 

dengan topik (Sugiyono, 2012). 

 

3.2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah informan yang artinya orang pada latar penelitian 

yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar 

penelitian (Moleong 2010:132). Subyek dalam penelitian ini terdiri dari 

wawancara ke tiga konsumen dengan minimal pembelian dua kali pembelian, dua 

orang ahli yang telah berpengalaman dalam industri yang bergerak di bidang Food 

and Beverage produk es krim minimal tiga tahun, pengamat strategi dan pihak 

manajemen usaha Chileto. Pesaing yang diwawancara : Ibu Dede 

Fatimah(Manager Choco Library) dan Ibu Finley Ivana (Owner La Spezia), 
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wawancara dengan konsumen end user: Prabowo Salim, Nerissa Arviana, Ivan 

Sugianto, wawancara pengamat strategi, dan wawancara dengan pihak manajemen 

usaha Chileto : Christopher A.H, dan Michael Samudra. 

 

3.3. Jenis dan Sumber data 

3.3.1 Jenis Data 

Jenis data penelitian yang digunakan penulis adalah data kualitatif. Data 

kualitatif merupakan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, 

keterangan-keterangan seperti sejarah, perencanaan, serta strategi perusahaan 

(Moleong, 2010). 

3.3.2 Sumber Data 

Sumber data yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah sumber data 

primer. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data (Sugiyono, 2012). Menurut Bungin (2009), data primer 

adalah yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau 

objek penelitian. Sumber data primer yang digunakan oleh penulis diperoleh dari 

wawancara dengan berbagai informan dari 3 orang konsumen usaha Chileto, 2 

orang ahli yang telah berpengalaman dalam industri yang bergerak di bidang Food 

and Beverage produk es krim, pengamat strategi dan pihak manajemen usaha 

Chileto. Penelitian ini mulai dilakukan oleh peneliti pada tanggal 25 Agustus 

2014. 
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3.4. Teknik Pengumpulan Data 

3.4.1 Observasi 

Observasi dapat dibedakan berdasarkan peran peneliti, menjadi observasi 

partisipan dan observasi non partisipan (Emzir, 2011:39). Peneliti melakukan 

observasi terutama pada kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh kompetitor. 

3.4.2 Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang mengguanakan 

pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian (Sanusi, 2011:105). Menurut 

Kuncoro (2009:160) peneliti akan menggunakan metode wawancara personal 

yang diartikan sebagai wawancara antara peneliti dengan responden yang 

diarahkan oleh pewawancara untuk tujuan memperoleh informasi yang relevan. 

Jenis wawancara yang akan digunakan oleh peneliti adalah wawancara 

semi terstruktur. Menurut Sarosa (2012:47) dalam wawancara semi terstruktur 

pihak pewawancara sudah menyiapkan topik dan daftar pertanyaan pemandu 

wawancara sebelum aktivitas wawancara dilakukan, peneliti perlu menelusuri 

lebih jauh suatu topik berdasarkan jawaban yang diberikan partisipan. Data yang 

dikumpulkan dari wawancara kepada informan mengenai industri yang bergerak 

di bidang Food and Beverage produk es krim yang akan diolah lebih lanjut. 

 

3.4.3 Dokumentasi 

Menurut Moleong (2010:217) dokumentasi atau pengumpulan data 

internal milik perusahaan dapat berupa laporan keuangan, kegiatan operasional 

dan marketing,dan data SDM. Dokumentasi digunakan untuk melihat kinerja 

perusahaan dan posisi perusahaan untuk saat ini. 
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3.5. Validitas dan Reliabilitas Data 

Dalam sebuah penelitian kualitatif untuk memastikan bahwa penelitiannya 

benar-benar alamiah perlu diupayakan utuk meningkatkan derajat kepercayaan 

data atau keabsahan data, alamiah maksudnya objek yang berkembang apa 

adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak 

mempengaruhi dinamika pada objek tersebut (Sugiono, 2012:15).  

Validitas diukur dengan triangulasi. Triangulasi adalah penggunaan dua 

atau lebih sumber untuk mendapat gambaran yang menyeluruh tentang fenomena 

yang diteliti (Herdiansyah, 2010:201) Triangulasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah triangulasi data dan triangulasi sumber. Menurut 

Herdiansyah (2010:203) mengungkapkan bahwa triangulasi data adalah teknik 

pemeriksaaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data 

untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data tersebut 

(wawancara,observasi,dan dokumentasi). Sedangkan Moleong (2010:330) 

mengungkapkan bahwa sumber triangulasi merupakan menngecek kembali dan 

menbandingkan dengan derajat suatu informasi yang telah diperoleh, dimana 

sumber triangulasi ini untuk membandingkan kesesuaian informasi yang diperoleh 

melalui para responden.  

Herdiansyah (2010:188) mendefinisikan reliabilitas sebagai tingkat 

kesesuaian antara data yang dikemukakan oleh subjek dengan situasi konkret yang 

diperoleh dari lapangan. Sedangkan Kuncoro (2009:175) menerangkan bahwa uji 

reliabilitas mencakup beberapa hal yaitu terdiri dari stabilitas ukuran,kemampuan 

sebuah ukuran untuk stabil dan tidak rentan terhadap perubahan situasi dan 

konsistensi. Metode yang digunakan dalam uji reliabilitas ialah : 
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1. Re-checking, merupakan pengecekan data, dimana apakah data yang 

diuraikan sesuai dengan situasi di lapangan dan seberapa jauh kebenarannya 

yang telah diuji 

2. Melakukan teknik pengambilan data secara varian dan kompeherensif. 

3. Menambah jumlah subjek dan informan penelitian. 

Data-data yang didapatkan dalam tahap pengumpulan data dapat dibuktikan 

dengan adanya rekaman suara, surat pernyataan wawancara dengan responden, 

serta dokumentasi pada saat proses pengumpulan data berlangsung. 

 

3.6. Metode Analisis Data 

Metode analisis data ini dibuat untuk mengetahui tahapan-tahapan dalam 

penelitian guna mencari strategi yang akan diterapkan pada Chileto, mengingat 

strategi akan menjelaskan bagaimana sebuah organisasi yang dihadapkan dengan 

persaingan akan mencapai kinerja yang unggul ( Magareta, 2012 : 22). Metode 

analisa pada penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasikan perancangan strategi pemasaran dalam perusahaan 

Chileto berdasarkan teori yang digunakan, hasil wawancara, dan observasi 

yang telah dilakukan dalam penelitian. 

2. Menjabarkan strategi Five Force Analysis untuk menganalisis persaingan 

industri Food and Beverage saat ini dan merupakan pembahasan yang 

memfokuskan keunggulan kompetitif, agar perusahaan yang ada tidak 

gagal karena ada konsep yang salah dan kerja yang salah ( Magareta, 2012 

: 23). Five Force Analysis menganalisa berdasarkan ancaman pendatang 

baru, daya tawar pemasok, daya tawar pembeli, ancaman produk atau jasa 
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pengganti, dan persaingan dengan pesaing yang ada ( Magareta, 2012 : 

42). 

3. Menjabarkan strategi SWOT Analysis untuk menganalisis perusahaan 

Chileto, SWOT ini digunakan untuk pengidentifikasian berbagai faktor 

secara sistematis untuk merumuskan strtategi pada perusahaan, Rangkuti 

(2014:18) . Analisis ini berdasarkan lingkungan internal dan lingkungan 

eksternal untuk diolah menjadi matriks TOWS berdasarkan teori yang 

digunakan,  hasil wawancara, dan observasi yang telah dilakukan dalam 

penelitian, Rangkuti (2014:83). 

4. Mengintegrasikan hasil yang didapatkan dari analisis Five Force dan 

SWOT Analysis. 

5. Mengimplementasikan Marketing Mix  berdasarkan produk, harga, tempat, 

dan promosi pada perusahaan. 

 


