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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Metode penelitian adalah salah satu teknis dan cara mencari, memperoleh, 

mengumpulkan dan mencatat data, baik berupa primer maupun data sekunder 

yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah (Amalia et al, 

2012). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. 

Menurut Moleong (2010:4), metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang dapat diamati. Metode yang biasanya dimanfaatkan dalam 

penelitian ini adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.  

3.2. Penentuan Informan 

Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling. Purposive 

sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang didasarkan dengan 

pertimbangan tertentu yang berkaitan dengan studi kasus yang diteliti dan tujuan 

peneliti (Sugiyono, 2013:368). Informan yang dipilih adalah konsumen, 

kompetitor, dan supplier perusahaan. Alasan menggunakan narasumber ini adalah 

untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan serta 

untuk mendukung penelitian agar hasilnya tidak subjektif. Hasil wawancara ini 

akan digunakan untuk analisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan. 

Kriteria informan penelitian sebagai berikut:  
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a. Konsumen memiliki kriteria yaitu: (1) memiliki pekerjaan sebagai pebisnis 

online dan (2) telah melakukan pembelian minimal dua kali pada 

perusahaan Kezia Olshop. 

b. Kompetitor memiliki kriteria yaitu: (1) perusahaan yang menjual pakaian 

dan tas secara online, (2) menguasai sebagai besar pasar jual beli online di 

Jakarta atau Surabaya, dan (3) sudah beroperasi minimal dua tahun. 

c. Supplier memiliki kriteria yaitu: (1) memiliki pekerjaan sebagai pebisnis 

online dan (2) telah melakukan supply produk untuk perusahaan Kezia 

Olshop pada periode Juni 2012 – November 2013. 

3.3. Sumber Data 

Data primer dalam penelitian ini adalah data dari hasil wawancara dengan  

informan, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang 

diperoleh dari referensi misalnya dari buku-buku, jurnal, website, dan sumber-

sumber lainnya yang dapat menunjang penelitian ini. 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan 

observasi. Wawancara bertujuan untuk memperoleh data mengenai bentuk-bentuk 

informasi tertentu dari semua responden. Wawancara dalam penelitian ini adalah 

wawancara semi terstruktur. Peneliti menggunakan metode ini untuk dapat 

menggali lebih dalam pertanyaan kepada informan dan jawaban dari informan. 

Sedangkan observasi bertujuan untuk memperoleh data mengenai gambaran 

industri dan merencakan strategi pemasaran dalam perusahaan Kezia Olshop.  
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3.5. Validitas 

Validitas dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Peneliti akan 

menggunakan triangulasi sumber dalam penelitian ini. Triangulasi sumber 

dilakukan dengan melakukan wawancara kepada sumber-sumber yang berbeda. 

Peneliti menggunakan triangulasi sumber karena dapat membandingkan dan 

mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari 

penelitian . 

3.6. Metode Analisis Data 

Langkah-langkah analisis data yang akan dilakukan oleh peneliti adalah: 

1. Mengumpulkan dan menggabungkan data dari hasil observasi, wawancara, 

setelah itu mereduksi data yang tidak diperlukan dalam penelitian.  

2. Melakukan analisis faktor eksternal dengan menggunakan five force 

analysis. 

3. Melakukan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman 

perusahaan. Kekuatan perusahaan yaitu harga produknya yang lebih murah 

dibanding perusahaan lain. Kelemahan perusahaan yaitu manajemen waktu 

yang kurang baik dari owner sehingga sering terjadi keterlambatan dalam 

melayani konsumen. Peluang dari perusahaan yaitu dapat menarik lebih 

banyak pembeli karena memiliki harga yang murah. Ancaman dari 

perusahaan yaitu pembeli tidak akan melakukan pembelian ulang 

dikarenakan pelayanan yang kurang baik. 

4. Merencakan strategi pemasaran perusahaan. 

5. Menyusun simpulan atas penelitian. 


