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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Metode Pengambilan Data 

3.1.1. Sumber Data 

Dalam penelitian ini sumber data diperoleh melalui dua sumber yaitu: 

1. Data primer  

Menurut Kuncoro (2009:81) data primer merupakan data yang didapatkan 

dari sumber informasi yang pertama dalam hal ini dikumpulkan langsung 

oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui 

kuesioner. 

2. Data Sekunder 

Menurut Kuncoro (2009:148) data sekunder merupakan data yang telah 

dikumpulkan oleh pihak lain. Sumber data sekunder yang digunakan 

penulis adalah buku – buku literatur, jurnal penelitian, artikel ilmiah, 

internet dan data internal perusahaan. 

 

3.1.2. Observasi 

 Menurut Arikunto (2010: 199) observasi meliputi kegiatan pemuatan 

perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Teknik 

ini dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara teliti. Dalam penelitian 

ini, observasi dilakukan pada perusahaan Multi Protein Nusantara untuk 

mendapatkan faktor internal dan faktor eksternal pada perusahaan. 
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3.1.3.  Wawancara 

 Menurut Sugiyono (2011: 188) wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah 

respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada 

laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidak-tidaknya pada 

pengetahuan atau keyakinan pribadi. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan 

dengan konsumen dari Multi Protein Nusantara dan para pelaku bisnis pengolahan 

daging beku rumahan. 

 

3.1.4.  Studi Pustaka 

 Peneliti akan melakukan studi pustaka menggunakan jurnal penelitian 

terdahulu dan buku mengenai manajemen strategi untuk mendapatkan informasi 

mengenai teori-teori yang akan digunakan peneliti dalam penelitian yaitu lima 

kekuatan porter, value chain, analisis SWOT, dan 4P. 

 

3.2. Subyek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini terdiri dari wawancara ke lima konsumen 

dengan minimal pembelian dua kali pembelian dan dua orang ahli yang telah 

berkecimpung dalam industri bakso ayam minimal tiga tahun. 

Konsumen yang diwawancara : Dion,  Ivana, Budi, Windy, Herlina. 

Wawancara ke konsumen menggunakan metode focus Group Discussion 
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Pesaing yang diwawancara : Bapak Ari Purwanto (chef instruktur di dalam 

pengolahan bakso), Bapak Novrianto, dan Bapak Agung (penjual bakso ayam 

frozen) . 

 

3.3. Uji Keabsahan 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, 2009:15). Dalam sebuah 

penelitian kualitatif untuk memastikan bahwa penelitiannya benar-benar alamiah 

perlu diupayakan utuk meningkatkan derajat kepercayaan data atau keabsahan 

data. Menurut Moleong (2011:178) triangulasi adalah teknik keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi sumber yang akan dilakukan 

peneliti adalah wawancara kepada sumber-sumber yang berbeda. Dalam peneliti 

ini pengecekan yang dimaksudkan adalah informasi yang diperoleh langsung dari 

peneliti, misalnya peneliti langsung melakukan pengumpulan informasi 

dilapangan, dan akan dibandingkan dengan informasi yang langsung dari 

perusahaan itu sendiri 
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3.4. Teknik Analisis Data 

Langkah-langkah metode analisis data yang akan dilakukan oleh peneliti 

adalah : 

1. Melakukan penyusunan dokumen-dokumen penelitian. 

2. Melakukan penilaian untuk masing-masing dari lima kekuatan Porter untuk 

mengetahui faktor eksternal mana yang berpengaruh. 

- Penilaian kondisi industri menurut Reinold (2009), yaitu : 

a. 1 : Apabila sesuai dengan kondisi pada indikator 

b. 0 : Apabila tidak sesuai dengan kondisi pada indikator 

- Penilaian pembobotan tekanan pada indicator kondisi industri menurut 

Reinold (2009), yaitu : 

a. Rendah : 0 – 33% 

b. Sedang : 34% – 67% 

c. Tinggi  : 68% – 100% 

3. Melakukan penilaian kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman 

menggunakan analisis evaluasi faktor internal dan eksternal. 

4. Menentukan posisi perusahan menggunakan SWOT analysis. 

5. Mendesain strategi. 

6. Menyusun simpulan penelitian.  


