
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pemasaran pada bisnis 

Sambal Noesantara dengan menggunakan pendekatan Quantitative Strategic 

Planning Matrix (QSPM). Metode yang digunakan peneliti dalam melakukan 

penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin (2003) dalam 

Afrizal (2014), penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan – 

temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. 

Menurut Sugiyono (2014), dalam penelitian kualitatif, peneliti itu sendiri yang 

menjadi instrumen penelitian sehingga peneliti juga harus di validasi apakah sudah 

siap dalam melakukan penelitian yang selanjutnya turun ke lapangan. 

3.2 Subjek dan Objek Penelitian 

3.2.1 Subjek Penelitian 

Moleong (2010), menyebutkan bahwa pengertian subjek dalam konsep 

penelitian adalah orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Menurut Creswell (2008) 

dalam Suharsaputra (2012) peneliti harus cermat dalam menentukan setting lokasi 

dan partisipan penelitian, karena langkah tersebut merupakan fondasi awal dalam 

penelitian kualitatif. Subyek dalam penelitian ini adalah rekan satu Entrepreneur 

Project, fasilitator Entrepreneur Project, konsumen sambal noesantara, kompetitor 



sejenis. Subjek penelitian ini adalah informan yang memenuhi kriteria sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1 Kriteria Subjek Penelitian 

No Subjek Kriteria 

1. Rekan satu project  Anggota yang menjadi rekan satu Entrepreneur 

Project bisnis Sambal Noesantara dari awal berdiri 

hingga sekarang. 

 Memiliki saham kepemilikan sejak Sambal 

Noesantara didirikan 

 Aktif dalam menjalankan bisnis Sambal Noesantara. 

2. Fasilitator Project  Pernah menjadi fasilitator Entrepreneur Project 

Sambal Noesantara. 

3. Konsumen Sambal 

Noesantara 
 Pernah mengonsumsi Sambal Noesantara 

 Pernah melakukan repeat order. 

4. Kompetitor Sejenis  Memiliki bisnis minimal 3 tahun. 

 Sudah memiliki minimal 2 kegiatan pemasaran. 

 Menjual produk sejenis. 

Sumber : Data Diolah 

 Responden yang digunakan dalam pengumpulan data kuesioner matriks 

EFE adalah pihak eksternal yang lebih mengetahui keadaan eksternal sebuah 

industri. Responden yang digunakan dalam pengambilan kuesioner ini adalah 9 

orang yang terdiri dari, dosen Universitas Ciputra yaitu Bapak Dean Michael, 

konsumen dan kompetitor Sambal Noesantara yaitu Wong Suroboyo dan Sambal 

Roar. Sedangkan untuk matriks IFE pengumpulan kuesioner matriks diberikan 

kepada pihak internal perusahaan Sambal Noesantara yaitu Joseph Richie Prayogo, 

Christine Chen, Reynold Adiputra Honanda, dan Yohanes Samuel. 

3.2.2 Objek Penelitian  

Menurut Moleong (2012:132), objek penelitian adalah hal yang menjadi 

titik perhatian atau sasaran dari suatu penelitian. Menurut Sonny (2013:73) objek 

material wujudnya ada yang konkret physicly-non sesuous manifest dan abstract-



non physicly-non sesuous sebagai sasaran material dalam penelitian. Objek dalam 

penelitian ini adalah bisnis Sambal Noesantara.  

3.3 Metode Pengumpulan Data 

 Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara : 

i. Kuesioner 

Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang berbentuk 

rangkaian atau kumpulan pertanyaan yang disusun untuk memperoleh data 

yang sesuai dengan yang diinginkan oleh peneliti, dimana daftar pertanyaan 

akan diberikan kepada responden untuk diisi dan kemudian dikembalikan 

kepada peneliti. Menurut Etta dan Sopiah (2013:302), kuesioner adalah 

pengumpulan data penelitian pada kondisi tertentu yang tidak memerlukan 

kehadiran peneliti. Kuesioner akan diberikan kepada rekan bisnis, dosen 

Universitas Ciputra dan kompetitor sejenis untuk mendapatkan pembobotan 

pada matriks IFE dan EFE.  

ii. Wawancara 

Menurut Creswell (2012) dalam Sugiyono (2013:224), wawancara 

dalam penelitian survey dilakukan oleh peneliti dengan cara merekam 

jawaban atas pertanyaan yang diberikan kepada responden dengan pedoman 

wawancara, mendengarkan atas jawaban, mengamati perilaku, dan 

merekam semua respon dari yang di survey. Dalam penelitian ini, 

wawancara akan dilakukan dengan rekan satu project, fasilitator project, 



kompetitor Sambal Noesantara, dan konsumen Sambal Noesantara untuk 

mendapatkan data eksternal dan internal perusahaan. 

3.4 Validitas dan Reliabilitas 

 Menurut Afrizal (2015:167), validitas adalah data yang telah terkumpul 

dapat menggambarkan realitas yang ingin diungkapkan oleh peneliti. Uji Validitas 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber 

yaitu mendapatkan data dari sumber yang berbeda – beda dengan teknik yang sama, 

Sugiyono (2013:397).  

Menurut Hariwijaya (2015:120), Reliabilitas artinya memiliki sifat yang 

menunjukan stabilitas, konsistensi, dan dependabilitas alat ukur. Reliabilitas 

berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan, Susan 

Stainback (1988) dalam Sugiono (2014:431). Uji reliabilitas pada penelitian ini 

adalah informan yang sudah dipilih dan sesuai dengan kriterian yang telah 

ditetapkan, agar mendapatkan data yang akurat dan bermanfaat bagi penelitian ini. 

3.5 Metode Analisis Data 

 Menurut Sugiyono (2015:244), analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dengan cara mengorganisir data 

kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit – unit, melakukan sintesa, menyusun 

kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta 

menyimpulkan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 

Menurut herdiansyah (2012:163), terdapat lima tahapan dalam analisis data : 

 



i. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan 

membagikan kuesioner. Kuesioner dibagikan kepada responden 

untuk mendapatkan bobot pada matriks EFE dan IFE, wawancara 

dilakukan kepada kompetitor sejenis, konsumen dan fasilitator 

project. 

ii. Pengolahan Data 

Hasil dari kuesioner diolah dan dikelompokan pada matriks EFE dan 

IFE sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil wawancara diolah untuk 

mendapatkan pilihan strategi yang akan digunakan dalam matriks 

QSPM.  

iii. Penyajian Data 

Penyajian data dilakukan dengan menggunakan matriks internal dan 

eksternal, matriks IE serta SWOT  matriks untuk menunjukan hasil 

pengolahan data dan alternative strategi yang muncul pada tahap 

pencocokan. 

iv. Penarikan Kesimpulan 

Hasil perumusan strategi yang disimpulkan dengan menyajikan 

beberapa alternative strategi, dengan menentukan strategi prioritas 

berdasarkan hasil perhitungan jumlah total attractive score yang 

tertinggi pada matriks QSPM. 

 


