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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode penelitian 

yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dimana peneliti adalah 

sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, 

analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan 

makna daripada generalisasi (Sugiono, 2009:15). Jenis penelitian kualitatif yang 

digunakan adalah studi kasus dan deksriptif  karena  permasalahan yang dikaji di 

dalam penelitian ini yaitu studi kasus perusahaan Gylden Chocolate dan juga 

mendeskripsikan desain strategi pemasaran bagi Gylden Chocolate melalui 

pendekatan benchmarking. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan benchmarking yang didukung 

analisis SWOT dan marketing mix.  Analisis SWOT untuk mengetahui kelemahan 

kelebihan kompetitor, kondisi eksternal internal perusahaan serta strategi 

pemasaran yang digunakan untuk bertahan dalam menghadapi ketatnya 

persaingan dan marketing mix digunakan untuk menyusun bauran pemasaran 

setelah mendapatkan strategi pemasaran melalui grand strategy. 

3.2  Subjek dan Objek 

Subjek / narasumber  ialah orang yang menjadi informan dalam penelitian.  

Di penelitian ini yang menjadi subjeknya ialah perusahaan benchmarking, 
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pelanggan perusahaan benchmarking dan Gylden Chocolate, pakar strategi, orang 

yang belum tahu tentang Gylden Chocolate dan orang yang sudah mengetahui 

Gylden Chocolate namun belum membeli. Kriteria pemilihan perusahaan 

benchmarking : 

1. Perusahaan benchmarking merupakan perusahaan sejenis dengan Gylden 

Chocolate 

2. Berlokasi di Surabaya, Jawa Timur  

3. Usia perusahaan minimal 2 tahun 

Berikut ini 2 perusahaan yang memenuhi kriteria tersebut : 

1. Suoklat atau yang disebut Suroboyo Coklat didirikan Devi pada bulan 

Oktober 2010. Produk yang ditawarkan ialah coklat batangan dan bubuk 

coklat. Keunikan produk Devi, selain dari rasa yang khas terlihat dari 

kemasannya yang menggunakan kemasan berbahan daur ulang. Rata-rata 

produksi Suoklat mencapai 100 kg setiap bulan dengan omzet hingga 

puluhan juta rupiah perbulan 

2. Appleton yang didirikan oleh Noe Lidera sejak tahun 2012. Saat ini 

Appleton telah memiliki Chocolate Shop di Pakuwon Trade Center. 

Produk yang ditawarkan ialah premium chocolate dengan berbagai macam 

varian rasa  dengan omzet puluhan juta rupiah satu bulan. 

Pemilihan pelanggan dengan jumlah tiga orang  dilakukan untuk mengetahui 

apa yang membuat mereka ingin melakukan repetead order, faktor – faktor apa 

saja yang membuat mereka menjadi pelanggan tetap. Kriteria pelanggan ini adalah 
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orang yang telah membeli produk benchmarking lebih dari dua kali. Pakar strategi 

berjumlah tiga orang ini dipilih untuk mengetahui strategi pemasaran yang 

digunakan sudah tepat. Kriteria dari pakar strategi ini adalah sudah 

berpengalaman di bidang consulting strategi pemasaran minimal 3 tahun dan 

berlokasi di Surabaya. Pemilihan orang yang belum mengetahui Gylden 

Chocolate berjumlah tiga orang (bisa digabungkan dengan pelanggan dari 

perusahaan benchmarking)  untuk melihat apakah orang tertarik untuk membeli 

produk Gylden dan orang yang sudah mengetahui namun belum membeli 

sebanyak tiga orang ialah untuk mengetahui apa yang membuat orang belum ingin 

mencoba produk Gylden. Dalam penelitian ini yang menjadi objek ialah 

perusahaan Gylden Chocolate sendiri. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Wawancara 

Menurut Sugiyono (2012:231) wawancara adalah merupakan pertemuan 

dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Jenis wawancara yang dipilih 

ialah semi terstruktur yaitu pelaksanan wawancara lebih bebas, dan bertujuan 

untuk menemukan pemasalahan secara lebih terbuka dimana responden dimintai 

pendapat dan ide-idenya (Sugiyono, 2012:233).  

3.3.2 Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2012:240), mengemukakan pendapatnya mengenai 

dokumen, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. 
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3.4      Indikator 

Analisis SWOT dapat dikatakan layak apabila perusahaan berada pada 

kuadran I atau II, perusahaan dapat bersaing dengan usaha sejenis di pasaran, dan 

perusahaan dapat menerapkan strategi yang tepat dalam menjalankan usahanya. 

(Suliyanto, 2010:131) 

3.5  Validitas dan Reliabilitas 

Validitas pada penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Triangulasi 

adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. 

Teknik triangulasi yang  digunakan ilah triangulasi sumber. Tringulasi sumber 

berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif  

(Moleong, 2010:330). Validitas dapat tercapai karena peneliti dapat me-recheck 

temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, 

atau teori.  

 Reliabilitas memiliki 3 kata kunci yaitu kekonsitenan, keajegan, atau 

ketetapan artinya jika kita mengukur sesuatu secara berulang – ulang dengan 

kondisi yang relatif sama maka akan mendapatkan hasil yang sama sehingga 

memunculkan suatu kepahaman sudut pandang yang melahirkan kepercayaan 

terhadap hasil tersebut (Herdiansyah, 2010:185). Teknik untuk melakukan 

reliabilitas (Herdiansyah, 2010:189) : 

1. Melakukan prosedur cek ulang (re-checking) 
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2. Melakukan teknik penggalian data bervariasi dan komprehensif 

3. Menambah jumlah subjek dan informan penelitian 

3.6     Tahapan Analisis Data 

 Dalam menganalisis data, peneliti akan menggunakan metode reduksi data. 

Inti dari reduksi data adalah proses penggabungan dan penyeragaman segala 

bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan (script) yang akan 

dianalisis (Herdiansyah, 2010:165). Langkah – langkah peneliti dalam 

menganalisis data adalah :. 

1. Menyiapkan daftar pertanyaan untuk perusahaan benchmark 

2. Mencari dan mendatangi perusahaan benchmarking dan mewawancara 

owner atau manager perusahaan 

3. Mengumpulkan semua data hasil wawancara 

4. Menganalisis strategi perusahaan benchmarking apa yang membuatnya 

sukses dan dapat bertahan serta membandingkan dengan kinerja Gylden 

Chocolate dibantu dengan analisis SWOT   

5. Menghitung EFAS dan IFAS lalu dimasukkan ke grand strategy sehinggu 

muncul strategi pemasaran 

6. Menarik kesimpulan strategi pemasaran yang dapat diterapkan untuk 

Gylden Chocolate  melalui bauran pemasaran.  


