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 BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.  Deskripsi Penelitian 

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang temuannya tidak 

diperoleh dari prosedur statistik atau bentuk hitungan lain tetapi menggunakan 

ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata dan 

perbuatan-perbuatan manusia (Afrizal, 2014). Penelitian kualitatif ini melibatkan 

upaya penting, yaitu mengajukan pertanyaan dan prosedur kepada subyek yang 

diteliti, mengumpulkan data secara spesifik dari subjek yang diteliti, menganalisis 

data secara induktif, dan menafsirkan makna data (Creswell, 2013). 

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan metode benchmarking 

untuk menganalisis saluran distribusi dari perusahaan sejenis. Albar et al, (2014) 

mengatakan benchmarking digunakan sebagai evaluasi kinerja dari perusahaan 

yang bertujuan untuk mengubah kekurangan yang terdapat di dalam perusahaan 

tersebut dengan belajar dari perusahaan terbaik. Analisis saluran distribusi pada 

perusahaan terbaik, digunakan untuk melihat bagaimana strategi yang efektif 

untuk menyalurkan produk yang dimiliki hingga sampai proses transaksi pada 

konsumen. Hasil dari penelitian ini akan menjadi acuan dalam menyusun strategi 

saluran distribusi yang baru yang bertujuan untuk menstabilkan penjualan dari 

Quantum Plastic.  
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3.2.  Sumber Informasi Penelitian 

Sugiyono (2014) mengatakan peneliti harus berusaha mendapatkan 

informasi awal tentang permasalahan yang terdapat pada obyek penelitian yaitu 

Quantum Plastic, sehingga peneliti dapat menentukan secara pasti permasalahan 

dan variabel apa yang harus diteliti untuk mengetahui strategi distribusi dari 

sumber informasi. Trust sumber informasi terhadap peneliti akan menjadi modal 

utama dalam mendapatkan data yang memiliki validitas dan reliabilitas yang 

tinggi (Herdiansyah, 2013). Sumber informasi adalah perusahaan yang akan 

dijadikan benchmark yaitu 3 perusahaan distributor plastik. Beberapa kriteria 

yang ditetapkan oleh Quantum Plastic yaitu, memiliki omzet minimal 

Rp75.000.000 per bulan, lalu perusahaan tersebut menjual produknya lebih ke 1 

wilayah  karena Quantum Plastic membutuhkan pengetahuan agar dapat mengatur 

saluran distribusinya yang berada di wilayah yang berbeda. Berikut 3 perusahaan 

yang dijadikan benchmarking: 

1. Theo: merupakan owner dari Toko Kedung yaitu, distributor macam-

macam plastik dengan ukuran dan jenis yang berbeda. Toko Kedung 

berlokasi di Jl. Raya Kendung No. 70 Surabaya. 

2. Ivana: Owner dari toko SGP dimana menjual macam-macam produk 

plastik membuka toko sekaligus distributor plastik. Toko SGP 

berlokasi di Jl. Balongsari Lama Tengah, No. 17 Surabaya. 

3. Winoto Limanto: Owner dari PT Bumi Pandaan Plastik dimana 

menjual macam-macam produk plastik. PT Bumi Pandaan Plastik 

berlokasi di Jl. Embong Wungu No.27-29, Surabaya. 
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3.3.  Metode Pengumpulan Data 

3.3.1.  Wawancara 

Wawancara adalah proses interaksi yang dilakukan oleh dua orang atau 

lebih (pewawancara/interviewer dan terwawancara/interviewee) dimana kedua 

pihak memiliki hak yang setara dalam bertanya dan menjawab (Moleong, 

2009). Wawancara juga dilakukan dengan cara yang terkontrol dimana peneliti 

menentukan arah pembicaraannya, dan sistematis. Hal tersebut sebagai usaha 

untuk membuat sumber informasi merasa nyaman dan mau untuk membagikan 

ide, pengalaman, cerita, dan lainnya yang peneliti butuhkan (Herdiansyah, 

2013). Wawancara dilakukan kepada perusahaan yang dijadikan benchmark, 

dimana lebih memfokuskan ke arah saluran distribusi dari perusahaan 

benchmark dan kiat-kiat dalam kestabilan penjualan (Afrizal, 2014). 

3.3.2.  Observasi 

Peneliti menggunakan metode observasi terlibat dimana peneliti dapat 

memahami lebih dalam tentang peristiwa dan perilaku yang terjadi di lapangan, 

dengan cara melihat sendiri, mendengarkan sendiri dan merasakan sendiri 

(Ahmadi, 2014). Observasi dapat berjalan dengan lancar ketika peneliti dapat 

diterima oleh perusahaan benchmark ketika peneliti ikut melakukan hal-hal 

yang dilakukan perusahaan dengan caranya (Afziral, 2014). Observasi pada 

informan dilakukan dengan mengamati sistem kerja perusahaan saat ini, sistem 

distribusinya, lokasinya dan cara menawarkan barang kepada konsumen. 
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3.4.  Validitas dan Reliabilitas 

Validitas dan reliabilitas adalah kualitas data dan ketepatan metode yang 

sangat penting dilakukan khususnya dalam penelitian kualitatif (Emzir, 2010). 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik trianggulasi 

yang memiliki arti proses penguatan bukti-bukti yang beragam dari sumber, 

teknik, dan waktu (Putra, 2011). Putra (2011) mengatakan cara yang digunakan 

adalah wawancara, pengamatan dan analisis dokumen pada sumber informasi. Hal 

ini akan mendorong peneliti untuk mendapatkan data yang akurat dan kredibel 

(Wahyuni, 2012). Penelitian ini menggunakan validitas kredibilitas dengan teknik 

trianggulasi sumber dan reliabilitas dependability (Sugiyono, 2014). 

3.5.  Metode Analisis Data 

 
Gambar 3.1. Tahap Analisis Data 

Catatan lapangan 
Hasil yang didapatkan dalam proses wawancara, observasi, 
dokumentasi. 

Reduksi data 
Data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan observasi 
dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok serta difokuskan 
pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.Data yang 
diperoleh memiliki kaitannya dengan teori-teori yang 
digunakan agar data tersebut menjadi pedoman dalam 
pengambilan keputusan dalam upaya peningkatan saluran 
distribusi pada Quantum Plastic. Data yang diperoleh dan 
difokuskan pada tingkatan saluran distribusi, fungsi saluran 
distribusi, struktur saluran distribusi, cakupan saluran 
distribusi, fungsi saluran distribusi, dan data-data lain yang 
dapat meningkatkan saluran distribusi pada perusahaan 
benchmark 

Data Display 
Penyajian data yang terorganisasikan, tersusun rapi, akan 
memudahkan pembaca memahaminya. Penyajian data pada 
penelitian kualitatif ini menggunakan teks yang bersifat naratif.  

Conclusion/Verification 
Setelah penyajian data dilakukan, tahap selanjutnya membuat 
simpulan dimana berasal dari bukti-bukti yang kuat, valid dan 
konsisten sehingga simpulan tersebut akan kredibel. 
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