
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Subjek Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan yang diinginkan oleh perusahaan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. 

Menurut Vickie & Clinton (2012), penelitian deskriptif kualitatif cenderung untuk 

menarik dari penyelidikan alami, contohnya seperti: komitmen untuk mempelajari 

sesuatu dalam keadaan alami sejauh mungkin dalam konteks arena penelitian. 

Selain itu, penelitian deskriptif kualitatif tidak dimaksudkan untuk menguji 

hipotesis tertentu, melainkan metode tersebut menggambarkan apa adanya tentang 

suatu variabel, gejala atau keadaan.  

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling atau sampling bertujuan. Menurut Setiawati (2012), sampling bertujuan 

adalah suatu strategi jika seseorang menginginkan agar dapat memahami sesuatu 

mengenai kasus-kasus terpilih tertentu tanpa membutuhkan (atau berhasrat) untuk 

menggeneralisasi kepada semua kasus seperti itu. Informan yang akan dipilih oleh 

penulis adalah 2 owner/pemilik Crown Cookies (selain penulis), 3 kompetitor, 

dan 3 konsumen dari Crown Cookies. Kriteria dari para informan dapat dilihat 

pada lampiran J. Dengan informan tersebut, penulis dapat mengetahui kekuatan, 

kelemahan, ancaman dan peluang yang ada di perusahaan Crown Cookies, serta 



diharapkan dapat mendukung penelitian sehingga tidak bersifat subjektif.  Hasil 

dari wawancara beberapa informan akan dianalisis untuk lingkungan intenal dan 

eksternal.  

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah wawancara. 

Wawancara merupakan sebuah proses percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, 

yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong 2009:186). Wawancara yang 

dilakukan peneliti adalah wawancara personal, yaitu komunikasi langsung antara 

peneliti dengan informan. Wawancara personal tersebut dilakukan dengan 

konsumen dan para pelaku bisnis cum-cum yang berada di Surabaya barat dan 

timur. Data yang dikumpulkan dari wawancara kepada informan mengenai 

struktur industri makanan, itu semua akan diolah lebih lanjut dalam analisis 

eksternal menggunakan five force analysis dan analisis SWOT.  

3.3 Validitas dan Reliabilitas  

Penelitian ini menggunakan metode triangulasi dengan sumber data. Metode 

triangulasi dengan sumber data dilakukan dengan membandingkan derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara berbeda 

dalam metode kualitatif (Jane Ritchie & Jane Lewis, 2009:43). Peneliti 

menggunakan triangulasi sumber data yaitu berupa wawancara dengan informan 

yang berbeda (pemilik- pesaing- konsumen), dimana rekaman hasil wawancara 



dibuat dalam bentuk transkrip sehingga memudahkan untuk proses pengolahan 

data.  

Selanjutnya, uji reliabilitas pada penelitian ini dilakukan melalui audit yang 

dilakukan oleh peneliti terhadap keseluruhan proses penelitian, dengan cara 

melihat konsistensi dan stabilitas data yang ditemukan selama proses 

pengumpulan data dilakukan (Sugiyono, 2011:277).  

Validitas dan reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer atau data internal perusahaan. Data tersebut berupa hasil wawancara 

dengan beberapa pesaing dan konsumen Crown Cookies.  

3.4 Metode Analisis Data  

Tahapan analisis data penelitian ini yang disajikan akan menjadi pedoman 

untuk mengambil keputusan perusahaan Crown Cookies adalah sebagai berikut: 

1. Analisis eksternal menggunakan five forces analysis untuk mengetahui 

peluang dan ancaman yang berada di sekitar perusahaan Crown Cookies.  

2. Menghitung bobot, rating dan nilai masing-masing faktor menggunakan tabel 

IFAS ( Internal Factor Analysis Summary). Objektivitas dalam penelitian nilai 

pada bobot dan rating pada tabel IFAS ditentukan dari hasil wawancara 

dengan rekan kerja sama perusahaan Crown Cookies. Rekan kerja sama 

dipilih sebagai informan karena mengetahui keadaan internal dari perusahaan 

Crown Cookies.  

3. Menghitung bobot, rating dan nilai masing-masing faktor menggunakan tabel 

EFAS ( External Factor Analysis Summary). Objektivitas dalam penelitian 



nilai pada bobot dan rating pada tabel EFAS ditentukan dari hasil wawancara 

dengan pesaing dan konsumen perusahaan Crown Cookies. Pesaing dan 

konsumen yang diwawancara memiliki kriteria yang sudah ditetapkan pada 

lampiran E.  

4. Analisis SWOT dengan menghitung nilai berdasarkan hasil dari tabel IFAS 

dan tabel EFAS. 

5. Menentukan posisi perusahaan dalam kuadran matriks SWOT. 

6. Mengambil keputusan dalam menentukan strategi bersaing dan 

menguntungkan bagi perusahaan untuk dapat bersaing di pasar.  

	  


