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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

1.1. PendekatanPenelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, serta teori-teori 

yang diuraikan sebelumnya, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2010:6), penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dengan cara deskripsi dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah juga. Menurut Cresswell dalam 

Herdiansyah (2011:8), penelitian kualitatif adalah proses penelitian ilmiah untuk 

memahami masalah manusia dalam konteks sosial, dengan menciptakan 

gambaran menyeluruh dan kompleks, menganalisa kata, melaporkan pandangan 

terperinci dari para informan, serta melakukan penelitian dalam setting yang 

alamiah, tanpa intervensi peneliti. Menurut Herdiansyah (2011:9), penelitian 

kualitatif adalah penelitian ilmiah yang ditujukan untuk memahami suatu 

fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses 

interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang 

diteliti. Berdasarkan pengertian dari ketiga ahli tersebut, peneliti menyimpulkan 

bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian ilmiah atas suatu fenomena secara 

holistik (menyeluruh dan kompleks) dengan cara alamiah dan mengedepankan 

proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena 

yang diteliti. 
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Ciri-ciri penelitian kualitatif menurut Poerwandari (2007) yang mengacu 

pada pandangan Patton (1990) dalam Herdiansyah (2011:13-14) adalah sebagai 

berikut: 

1. Studi dilakukan dalam situasi alamiah. 

Alamiah maksudnya tidak ada manipulasi latar penelitian, apa adanya. 

2. Analisis yang digunakan bersifat induktif. 

Penelitian ini bersifat induktif karena peneliti tidak membatasi penelitian pada 

upaya menerima atau menolak dugaan-dugaannya, tetapi juga memahami 

situasi. Analisis ini dimulai dengan memunculkan tema, kategori, dan pola 

hubungan dalam kategori tersebut. 

3. Peneliti melakukan kontak personal secara langsung di lapangan. 

Hal ini bertujuan agar peneliti memperoleh pemahaman yang jelas tentang 

realitas dan kondisi nyata atas fenomena yang diteliti. 

4. Perspektif peneliti bersifat holistik, dinamis, dan berkembang. 

Perspektif holistik mengasumsikan pemahaman atas fenomena secara 

menyeluruh lebih bermakna daripada penjumlahan bagian-bagian. Peneliti 

kualitatif juga beranggapan bahwa fenomena yang diteliti bersifat dinamis 

dan berkembang atau mengalami perubahan, yang diantisipasi dengan 

mengamati dan melaporkan perubahan tersebut. 

5. Orientasi pada kasus unik. 

Penelitian kualitatif berfokus pada kedalaman dan perincian atas kasus yang 

dipilih, sesuai minat dan tujuan yang diuraikan dalam tujuan penelitian. 

6. Netralitas simpatik. 

Penelitian kualitatif sering dikritik menghasilkan data yang subjektif dan 

karenanya dianggap kurang ilmiah. Peneliti kualitatif menganggap bahwa 



22 
 
 

objektivitas murni tidak pernah ada, hanya merupakan ilusi dari peneliti 

kuantitatif saja. 

7. Rancangan penelitian fleksibel. 

Desain penelitian kualitatif memiliki sifat luwes / fleksibel, yang sberkembang 

sejalan dengan berkembangnya pekerjaan lapangan. 

8. Peneliti sebagai instrumen kunci. 

Peneliti kualitatif berperan besar dalam seluruh proses penelitian, mulai dari 

memilih topik penelitian, mengumpulkan data, hingga melakukan analisis dan 

intrepretasi atas data yang ada. 

 Tahapan yang umum dijadikan patokan dalam menyelenggarakan 

penelitian kualitatif menurut Herdiansyah (2011:47-48) adalah sebagai berikut: 

1. Mengangkat permasalahan. 

2. Memunculkan pertanyaan penelitian. 

3. Mengumpulkan data yang relevan. 

4. Melakukan analisis data. 

5. Menjawab pertanyaan penelitian. 

Tahapan pertama dan kedua telah dibahas oleh peneliti pada Bab I, sementara 

tahapan ke 3 hingga 5 dibahas oleh peneliti pada Bab V dan VI. Data-data yang 

diperoleh selama penelitian disertakan pada lembar lampiran. 

 

1.2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan pada bulan Mei hingga Agustus 2016. Wawancara 

dilakukan di antara bulan tersebut dengan mengadakan janji bertemu dengan 

para informan di tempat yang disepakati bersama. Objek penelitian yang dipilih 

peneliti adalah Lembaga “XYZ” yang beralamatkan di Perum Kahuripan Nirwana 
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Blok AB V No. 23, Sidoarjo, Jawa Timur. Objek ini dipilih karena pada tahun ini 

peneliti mengadakan kerjasama dengan lembaga tersebut, yang bergerak di 

bidang konsultasi jasa akuntansi dan perpajakan. Peneliti ingin mengetahui 

bagaimana positioningproduk jasa Lembaga “XYZ” di Jawa Timur dan 

bagaimana strategi yang tepat untuk dijalankan atas posisi tersebut. 

Jawa Timur dipilih karena beberapa alasan. Pertama, letak kantor pusat 

di Sidoarjo, termasuk dalam provinsi Jawa Timur. Lokasi klien yang dekat 

dengan kantor dapat meningkatkan efektivitas kerja. Hal ini terkait dengan waktu 

dan biaya yang harus ditempuh jika klien berada di lokasi yang jauh. Kedua, 

menurut data Badan Pusat Statistik Jawa Timur (2016), pada tahun 2015, Jawa 

Timur memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua setelah Provinsi DKI 

Jakartadi Pulau Jawa dan lebih tinggi 0,65 poin dibandingkan pertumbuhan 

ekonomi Nasional. Ketiga, total NPWP Badan dan Pribadi di Jawa Timur cukup 

besar dibanding total secara nasional Indonesia, yaitu sebesar 13%. 

 

1.3. Metode Pengambilan Sampel 

Metode pengambilan sampel pada penelitian ini adalah metode non 

probability sampling dengan teknik purposive sampling (pengambilan sampel 

dengan sengaja). Sampel yang dipilih diminta mengisi kuesioner, yang 

selanjutnya disebut informan. Menurut Moleong (2010:32), informan merupakan 

subjek penelitian, yang diberi kesempatan agar secara sukarela mengajukan 

gagasan dan persepsinya serta berpartisipasi dalam analisis data. Informan yang 

dipilih dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Partner Lembaga “XYZ”, dimana lembaga tersebut merupakan lembaga yang 

dijadikan objek penelitian. 
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2. Klien Lembaga “XYZ”, yang mewakili  persepsi pelanggan/pasar.Jumlah klien 

yang dipilih adalah 6 klien (20% dari total klien Lembaga “XYZ”, yaitu 30 

klien). Klien yang dipilih terdiri atas: 

a. PT Teguh Jaya Bojonegoro, merupakan klien baru namun tarif fee ke 

lembaga paling besar. 

b. PT Luas Nusa, merupakan klien yang paling lama, yaitu sejak berdirinya 

Lembaga “XYZ”, pada tahun 2008. 

c. CV Citra Sejati, merupakan klien yang memiliki tingkat likuiditas tinggi. 

d. PT Dharmatani, merupakan klien yang berdiri sejak lama, yaitu sejak 

tahun 2000. 

e. Sany, pemilik Apotek Pelangi, merupakan klien dari peneliti dengan masa 

kontrak paling lama sejak peneliti bergabung dengan Lembaga “XYZ”. 

f. Ari, pemilik NST, merupakan klien dari peneliti dengan tarif fee ke 

lembaga paling besar sejak peneliti bergabung dengan Lembaga “XYZ”. 

3. Partner Lembaga “Reksatama”, yang merupakan pesaing Lembaga ”XYZ”. 

4. Klien Lembaga “Reksatama” berjumlah enam informan (sama dengan jumlah 

informan untuk Lembaga “XYZ”), yang ditentukan sendiri oleh Partner 

Lembaga “Reksatama”. 

 

1.4. Sumberdan Metode Pengumpulan Data 

Data adalah sesuatu yang diperoleh melalui suatu metode pengumpulan 

data yang diolah dan dianalisis dengan metode tertentu, yang selanjutnya 

menghasilkan suatu hal yang dapat menggambarkan atau mengindikasikan 

sesuatu (Herdiansyah, 2011). Sumber data pada penelitian kualitatif menurut 

Moleong (2010:157-163) adalah sebagai berikut: 
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1. Sumber data utama atau primer. 

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari para 

responden dan bukan berasal dari pengumpulan data yang pernah dilakukan 

sebelumnya. Pencatatan sumber data utama ini merupakan hasil usaha 

gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya, untuk 

memperoleh informasi yang diperlukan. 

2. Sumber data tambahan atau sekunder, pada penelitian ini berupaarsip dan 

dokumen resmi mengenai profil Lembaga “XYZ” serta data statistik mengenai 

klien Lembaga “XYZ”. Data arsip dan dokumen resmi digunakan untuk 

mengetahuisejarah berdirinya Lembaga “XYZ” dan hal-hal dasar lembaga 

tersebut, seperti visi-misi. Data statistik dapat membantu peneliti dalam 

memberi gambaran mengenai kecenderungan subjek (klien Lembaga “XYZ”) 

dalam latar penelitian. 

Metode pengumpulan data menurut Herdiansyah (2011:115-146) terbagi 

atas 3 jenis yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Peneliti 

menggunakan data primer dan sekunder dalam penelitian ini, yang diperoleh 

dengan metode pengumpulan data berupa wawancara dan pengisian kuesioner, 

yang datanya diolah dengan menggunakan management tools.Menurut Moleong 

(2010:186), wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang 

dilakukan oleh pihak pewawancara (interviewer), yang memberikan 

pertanyaandan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban. 

Wawancara dilakukan semi terstruktur, dengan pertanyaan wawancara 

merupakan gabungan dari pertanyaan terbuka, tertutup, primer, sekunder, netral, 

dan mengarahkan (Herdiansyah, 2011). Pertanyaan-pertanyaan tersebut 
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ditataurutkan dengan bentuk cerobong, yaitu dari umum ke khusus (Moleong, 

2010).  

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan menggunakan bantuan aplikasi 

Whatsapp. Wawancara melalui Whatsapp dilakukan terhadap 10 klien Lembaga 

“XYZ” dan 10 klien Non Lembaga “XYZ”. Hasil wawancara tersebut digunakan 

untuk menentukan atribut-atribut yang mempengaruhi klien dalam memilih 

lembaga jasa akuntansi dan perpajakan. Hasil wawancara tersebut kemudian 

dijadikan pedoman pembuatan kuisioner untuk menentukan atribut penting bagi 

Lembaga “XYZ”, yang digunakan sebagai bahan penyusun pernyataan 

positioning. Kuisioner dimintakan pendapat kepada 1 partner Lembaga “XYZ”, 6 

klien Lembaga “XYZ”, 1 partner Lembaga “Reksatama” (lembaga pesaing), dan 6 

klien Lembaga “Reksatama”. Sumber informan yang lebih dari dua ini sesuai 

dengan pendapat Sugiyono (2015) mengenai triangulasi. Hal ini bertujuan agar 

data yang dihasilkan valid dan reliabel.Data-data yang telah terkumpul dan 

dianalisis harus valid dan reliabel.Pengujian validitas dan reliabilitas dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

1. Validitas, dalam penelitian kualitatif menurut Moleong (2010) mengacu pada 

keteralihan (validitas eksternal) dan kredibilitas (validitas internal). Validitas 

ini dapat diuji dengan banyak cara, salah satunya dengan triangulasi. 

Triangulasi adalah penggunaan dua atau lebih sumber untuk mendapatkan 

gambaran yang menyeluruh tentang suatu fenomena yang diteliti.Penelitian 

ini menggunakan tipe triangulasi sumber, sesuai dengan teori dari Sugiyono 

(2015). Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data melalui 

beberapa sumber informan. Data dari beberapa sumber informan tersebut 

tidak dapat dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dapat 
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dideskripsi dan dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang 

berbeda, dan yang spesifik dari sumber tersebut. 

2. Reliabilitas, dalam penelitian kualitatifmenurut Moleong (2010) mengacu 

pada kebergantungan. Kebergantungan diuji dengan melakukan audit. 

Proses audit berkaitan dengan kecukupan inkuiri dan pemanfaatan 

metodologinya, yang dapat dilakukan dengan menelaah hal-hal berikut ini: 

a. Apakah peneliti terlalu cepat mengakhiri pengumpulandata. 

b. Sejauh mana data telah dimanfaatkan dalam analisis. 

c. Sejauh mana tindak-tanduk peneliti dipengaruhi persoalan praktis, seperti 

pengaruh sponsor penelitian. 

d. Apakah ada pengaruh perasaan dan emosi antara peneliti dan subjek. 

e. Bagaimana proses sampling dan triangulasi. 

Proses audit menurut Sugiyono (2015) dapat dilakukan oleh pembimbing 

penelitian. Pembimbing tersebut mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti 

dalam melakukan penelitian, bagaimana peneliti mulai menentukan 

masalah/fokus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan 

analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai membuat kesimpulan.  

 

1.5. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian terbatas pada strategi positioningLembaga “XYZ” di 

Jawa Timur. Fokus penelitian ini berkaitan dengan proses segmenting, targeting, 

dan positioningyang merupakan bagian dari analisis data. 

 

1.6. Analisis Data 
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Teknik analisis data menurut Miles dan Hubermas (1984) dalam 

Herdiansyah (2011) dapat dilakukan melalui empat tahap, yaitu: 

 

1. Pengumpulan data. 

Pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian, pada saat penelitian, dan di 

akhir penelitian, tidak ada segmen / waktu tersendiri. Pengumpulan data baik 

primer maupun sekunder dilakukan dengan wawancara melalui Whatsapp 

dan pengisian kuesioner. 

2. Reduksi data. 

Reduksi data adalah penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data 

yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan (script) yang dianalisis. Hasil dari 

pengumpulan data diolah sehingga dapat menjadi bahan analisis dan 

pembahasan. 

3. Display data. 

Display data adalah mengolah data setengah jadi yang sudah seragam 

dalam bentuk tulisan. Hasil data dalam bentuk tabel dapat digunakan sebagai 

bahan analisa menggunakan management tools yang telah ditetapkan pada 

model analisa halaman 19. 

4. Kesimpulan / verifikasi. 

Kesimpulan dalam analisis data kualitatif secara esensial berisi tentang 

uraian singkat atas jawaban rumusan masalah dalam penelitian. 

Analisis data dalam penelitian ini menjawab rumusan masalah pada Bab 

I, yaitu bagaimana strategi positioningproduk jasa pada Lembaga “XYZ” di Jawa 

Timur. Strategi positioning didahului dengan segmenting dan 

targeting.Segmenting dalam penelitian ini dilakukan secara post hoc, yaitu 
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sesudah produk jasa diluncurkan ke pasar (Kasali, 2005). Segmentasi ini dibuat 

agar Lembaga “XYZ” dapat melayani pelanggan dengan lebih baik dan dapat 

menghadapi pesaing yang lebih kuat (Sumber: Lovelocket al. (2011:75)).  

Dalam mengidentifikasi segmen pasar, ada tiga tahap prosedur yang 

harus dilakukan menurut Purnama (2004), yakni: 

1. Tahap Survei. 

Pada tahap ini dilakukan wawancara kepada target segmen pasar untuk 

mendapatkan pemahaman terhadap pertimbangan dan kriteria konsumen. 

Penelitian ini menggunakan metode wawancara melalui Whatsapp dan 

menyebarkan kuesioner kepada informan yang telah ditetapkan, di mana 

data kuesioner yang terkumpul bisa dijadikan informasi atas atribut-atribut 

yang dibutuhkan. 

2. Tahap Analisis. 

Pada tahap ini, dipilih atribut yang digunakan sebagai dasar pembentukan 

segmen pasar.Jawaban dari para key informantdireduksi dengan 

menggunakan pedoman definisi atribut secara umum dan definisi menurut 

kode etik konsultan akuntansi dan perpajakan sehingga menghasilkan 

atribut-atribut yang dianggap penting oleh peneliti dalam menjalankan usaha 

jasa konsultan akuntansi dan perpajakan.  

3. Tahap Pembentukan 

Pembentukan segmen didasarkan pada kombinasi atribut-atribut yang telah 

dipilih pada tahap analisis. Kombinasi tersebut merupakan bahan 

pertimbangan untuk proses targeting. 

 Setelah pasar sasaran terbentuk, proses selanjutnya adalah 

targeting.Pasar yang dipilih sebagai target perusahaan adalah pasar dengan 
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kriteria yang baik dalam hal size, growth, dan daya tarik.Langkah selanjutnya 

adalah positioning. Menurut Walker (2008), strategi positioning dapat dilakukan 

dengan 7 langkah, yaitu sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi pesaing. 

Identifikasi pesaing pada penelitian ini menggunakan matriks CPM 

(Competitive Profile Matrix). CPM dapat membandingkan peringkat dan skor 

bobot total perusahaan-perusahaan pesaing dengan perusahaan sampel. 

Menurut Widodo (2010) dalam Harisudin (2011), CPM terdiri dari komponen-

komponen berikut: 

a. Faktor Penentu Keberhasilan (Critical Success Factors). 

Faktor penentu keberhasilan merupakan faktor-faktor terpenting (atribut) 

yang mempengaruhi keberhasilan produk atau jasa di pasar. Atribut yang 

memiliki peringkat lebih tinggi dibanding pesaingnya menunjukkan bahwa 

faktor yang dinilai tersebut lebih diterima dibanding produk atau jasa 

pesaing. Hal ini dapat diartikan bahwa atribut tersebut merupakan 

kekuatan produk atau jasa menurut konsumen.  

Penentuan atribut dilakukan dengan melakukan wawancara kepada Key 

Informant (informan kunci), yang terdiri atas 6 klien lembaga “XYZ” dan 

partner-nya serta 6 non klien lembaga “XYZ” dan partner-nya. 

Pemilihankey informant dilakukan secara sengaja (purposive).Informan 

kunci dalam penelitian ini adalah informan yang benar-benar memiliki 

pemahaman yang mendalam mengenai produk jasa konsultan akuntansi 

dan perpajakan, yaitu pemilik, manajer akuntansi (accounting manager), 

manajer keuangan (finance manager), manajer akuntansi dan keuangan 

(accounting &finance manager), atau manajer audit. 
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b. Peringkat (Rating). 

Peringkat dalam CPM menunjukkan tanggapan atau respon produk atau 

jasa terhadap faktor-faktor penentu keberhasilan. Kisaran peringkat dibe-

rikan antara 1,0 - 4,0 dan dapat diterapkan pada setiap faktor. Ada 

beberapa poin penting yang terkait dengan pemberian peringkat di CPM, 

antara lain:  

1. Peringkat diterapkan ke setiap faktor penentu keberhasilan. 

2. Respon produk atau jasa yang kurang terhadap faktor penentu 

keberhasilan diberi nilai 1, artinya faktor tersebut menjadi kelemahan 

utama produk atau jasa. 

3. Respon rata-rata terhadap faktor penentu keberhasilan diberi nilai 2, 

artinya faktor tersebut menjadi kelemahan minor produk atau jasa 

yang ditawarkan. 

4. Respon diatas rata-rata terhadap faktor penentu keberhasilan diberi 

nilai 3, artinya faktor tersebut menjadi kekuatan minor produk atau 

jasa yang ditawarkan. 

5. Respon perusahaan yang superior terhadap faktor penentu 

keberhasilan diberi nilai 4, artinya faktor tersebut menjadi kekuatan 

utama produk atau jasa yang ditawarkan. 

c. Bobot (Weighted). 

Bobot dalam CPM menunjukkan kepentingan relatif dari faktor untuk 

menjadi penentu kesuksesan produk atau jasa yang ditawarkan. Bobot 

berkisar dari 0,0 yang berarti tidak penting dan 1,0 yang berarti penting. 

Jumlah dari semua bobot dari faktor-faktor yang dianalisis harus sama 

dengan 1,0. 
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d. Nilai Terbobot (Weighted Score). 

Nilai terbobot adalah hasil yang dicapai setelah masing-masing bobot 

masing-masing faktor dikalikan dengan nilai peringkatnya. 

e. Jumlah Nilai Terbobot (Total Weighted Score). 

Nilai akhir dari jumlah nilai terbobot harus berada di antara rentang 1.0 

(rendah) untuk 4.0 (tinggi). 

Rata-rata total nilai terbobot untuk CPM adalah 2,5, dimana setiap produk 

atau jasa dengan total nilai terbobot berada di bawah 2,5 dapat dikatakan 

dalam posisi yang lemah. Produk atau jasa dengan total nilai terbobot 

lebih tinggi dari 2,5 maka dianggap memiliki posisi yang kuat. Produk 

atau jasa dengan jumlah nilai terbobot yang paling tinggi dianggap 

sebagai pemenang di antara para pesaing.  

Matriks CPM dibuat dalam suatu tabel seperti berikut: 

Tabel 2. Matriks CPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Harisudin, 2011 

2. Mengidentifikasi atribut yang paling dicari. 

 Bobot  Peringkat Skor  Bobot  Peringkat Skor

1 Atribut 1 xx xx xx xx xx xx

2 Atribut 2 xx xx xx xx xx xx

3 Atribut 3 xx xx xx xx xx xx

4 Atribut 4 xx xx xx xx xx xx

5 Atribut 5 xx xx xx xx xx xx

6 Atribut 6 xx xx xx xx xx xx

7 Atribut 7 xx xx xx xx xx xx

8 Atribut 8 xx xx xx xx xx xx

9 Atribut 9 xx xx xx xx xx xx

10 Atribut 10 xx xx xx xx xx xx

11 Atribut 11 xx xx xx xx xx xx

12 Atribut 12 xx xx xx xx xx xx

13 Atribut 13 xx xx xx xx xx xx

1,0 xx 1,0 xx

Perusahaan 2

Total

No. Atribut
Perusahaan 1
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Identifikasi atribut ini menggunakan model multi atribut dari Fishbein dalam 

Suryani (2008), yaitu model sikap terhadap objek. Model Fishbein ini 

didasarkan pada pemikiran bahwa sikap dibentuk oleh komponen 

kepercayaan dan evaluasi.  

    n  
Ao = ∑ bi ei 
    i=1 
 
Keterangan: 

Ao= Attitude = Sikap terhadap obyek. 

bi  = Belief = Tingkat keyakinan terhadap atribut objek kuat / tidak. 

ei  = Evaluation = Evaluasi kebaikan atau keburukan suatu atribut. 

Penilaian atas atribut-atribut tersebut nantinya direduksi ke dalam suatu tabel 

sehingga dapat dianalisis lebih lanjut.Berikut tabel analisisnya: 

Tabel 3. Analisis Multi Atribut 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Suryani, 2008. 

3. Mengumpulkan informasi dari konsumen untuk mengetahui persepsinya. 

Dari hasil langkah no 2, dihitung T-Skor sehingga dapat diketahui persepsi 

konsumen. Kriteria pengukuran persepsi dalam Rahmadyanti (2013), yakni : 

a. Persepsi positif jika nilai T-Skor yang diperoleh responden dari kuesioner 

> T-Mean. 

STS TS RR S SS

-2 -1 0 1 2

bi xx xx xx xx xx xx xx

ei xx xx xx xx xx xx xx

xx

bi xx xx xx xx xx xx xx

ei xx xx xx xx xx xx xx

xx

bi xx xx xx xx xx xx xx

ei xx xx xx xx xx xx xx

xx

bi xx xx xx xx xx xx xx

ei xx xx xx xx xx xx xx

xx

bi xx xx xx xx xx xx xx

ei xx xx xx xx xx xx xx

xx

xx

No. Atribut

Penilaian

Total
 Rata-rata 

tertimbang 

1 Atribut 1

Total Ao = bi x ei

2 Atribut 2

Total Ao = bi x ei

3 Atribut 3

Total Ao = bi x ei

4 … (dst)

Total Ao = bi x ei

13 Atribut 13

Total Ao = bi x ei

Total Ao secara keseluruhan
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b. Persepsi negatif jika nilai T-Skor yang diperoleh responden dari kuesioner 

< T-Mean. 

T-Skor adalah angka skala yang menggunakan mean sebesar 50 (M = 50) 

dan standar deviasi sebesar 10 (SD = 10). T-Skor dapat diperoleh dengan 

jalan memperkalikan Z-Skor dengan angka 10, kemudian ditambah dengan 

50. T-Skor  dicari dengan maksud untuk meniadakan tanda minus yang 

terdepan di depan nilai Z-Skor  sehingga lebih mudah dipahami oleh mereka 

yang masih asing atau awam terhadap ukuran-ukuran statistik. Semakin 

tinggi nilai T-Skor, semakin baik pula maknanya. 

Rumus T-Skor = 50 + 10 Z-Skor. 

Z-Skor umumnya digunakan untuk mengubah skor-skor mentah yang 

diperoleh dari berbagai jenis pengukuran yang berbeda-beda.  

Rumus Z-Skor = x /SDx,  

dimana: x = deviasi skor X dan SD = standar deviasi dari skor x.  

Dalam rangka mengkonversi Z-Skor menjadi nilai standar Z, langkah-langkah 

yangdilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Menjumlahkan skor variabel XI sampai dengan Xn (∑X1, ∑X2, ∑Xn). 

b. Mencari skor rata-rata hitung (mean) dari masing-masing varibel dengan 

rumus MeanX1= (∑X1)/n, dst. (satu persatu untuk tiap variabel). 

c. Mencari deviasi (x), baik X1, X2, dan Xn. Dengan rumus: 

X1 =X1- MX1, dst. 

d. Menguadratkan deviasi X1 sampai Xn kemudian dijumlahkan sehingga 

diperoleh ∑X1, ∑X2dan Xn. 

e. Mencari deviasi standar untuk semua variabel tersebut. 

f. Menghitung Z-Skor sesuai dengan rumus yang telah tertera di atas. 

Z-Skor yang diperoleh oleh masing-masing informan dijumlahkan.  
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Nilai Z-Skor ini diubah ke T-Skor sehingga dapat diketahui informan yang 

memilikiT-Skor yang positif dan yang negatif. 

Berikut adalah tabel T-Skor: 

Tabel 4. Tabel T-Skor 

 

 

 

 

 

 

 

4. Menganalisis kekuatan dari posisi produk. 

Analisis ini dilakukan dengan menggunakan teknik pemeringkatan keunikan 

produk (Kasali, 2005). Pendekatan ini menghubungkan keunikan produk 

dengan penting tidaknya atribut tersebut. Pemeringkatan ini ditampilkan 

dalam suatu grafik. Atribut yang terletak di kiri bawah, berarti penting dan 

unik. Grafik pemeringkatan keunikan produk adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Atribut 13

12 Atribut 12

11 Atribut 11

10 Atribut 10

9 Atribut 9

Pentingnya 8 Atribut 8

Atribut 7 Atribut 7

6 Atribut 6

5 Atribut 5

4 Atribut 4

3 Atribut 3

2 Atribut 2

1 Atribut 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keunikan Produk

Atribut
 Nilai Ao

(Xi) 

Deviasi

(Xi-Mi)

SD/Standar

Deviasi (xi^2)

Z-Skor 

(xi/xi^2)

T-Skor

(50 + 10Z)

Atribut 1 xx xx xx xx xx

Atribut 2 xx xx xx xx xx

Atribut 3 xx xx xx xx xx

… (dst) xx xx xx xx xx

Atribut 13 xx xx xx xx xx

Total xx xx xx xx xx

n xx xx xx xx xx

Mean (Mi = Total/n) xx xx xx xx xx
√SD xx xx xx xx xx

Sumber: Rahmadyanti, 2013. 

Gambar 3. Grafik Pemeringkatan Keunikan Produk 
Sumber: Kasali (2005) 
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5. Menentukan kombinasi pilihan konsumen. 

Kombinasi pilihan konsumen ini dibuat berdasarkan hasil langkah 1 hingga 4, 

yaitu kombinasi atribut yang penting secara umum dan atribut yang penting 

bagi Lembaga “XYZ” sesuai persepsi informan yang mengisi kuesioner. 

6. Mempertimbangkan pilihan konsumen dan atraktivitas segmen. 

Pilihan konsumen pada langkah 5 dijadikan bahan pertimbangan bersama 

dengan hasil analisisatas atraktivitas segmen yang menjadi target pasar 

Lembaga “XYZ”. Pertimbangan tersebut dijadikan bahan pengambilan 

keputusan dalam menentukan positioning statement yang digunakan 

Lembaga “XYZ”. 

7. Menentukan pernyataan positioning yang mengandung value proposition. 

Pernyataan positioning yang mengandung value propositionharus 

merefleksikan Unique Selling Proposition(USP). USP adalah sebuah konsep 

dalam pemasaran yang menunjukkan keunikan, keunggulan, dan kehebatan 

suatu produk atau jasa yang diproklamirkan oleh produsennya, sehingga 

produk itu dianggap berbeda, lebih baik, dan lebih unggul dibanding produk 

atau jasa sejenis yang dikeluarkan oleh kompetitor. Menurut Walker (2008), 

value propositionterdiri atas: 

a. Target market. 

b. Benefit yang ditawarkan. 

c. Harga yang ditawarkan. 

Berdasarkan value proposition tersebut, dibuat suatu pernyataan 

positioningyang jelas dan ringkas. 


