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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Subjek Penelitian 

 Teknik sampling yang digunakan untuk menentukan subjek penelitian  

adalah non-random sampling menggunakan purposive sampling. Teknik ini 

dipilih sebab peneliti memerlukan sampel yang sesuai dengan beberapa 

karakteristik yang diperlukan dalam penelitian (Kuncoro, 2009: 139).  Subjek 

penelitian ini adalah 

1. Pemilik bisnis Beauty Fashion Industry (rekan bisnis).  

(1) Merupakan pemilik Beauty Fashion Industry sejak pendirian hingga 

saat ini serta (2) mengetahui informasi internal perusahaan secara 

mendalam. Kriteria rekan bisnis ini ditetapkan dengan pertimbangan 

bahwa pemilik-pemilik Beauty Fashion Industry mengetahui secara 

mendalam faktor internal serta faktor eksternal.  

2. Konsumen Beauty Fashion Industry. 

(1) Konsumen utama Beauty Fashion Industry (2) yang telah melakukan 

pembelian minimal tiga kali secara online. Kriteria tersebut ditetapkan 

dengan pertimbangan bahwa konsumen yang telah melakukan repeat 

order terbanyak telah menerima value dari Beauty Fashion Industry. 

3. Pemasok Beauty Fashion Industry. 

(1) Menjadi pemasok utama produk Beauty Fashion Industry periode 

Februari 2013-Maret 2014, (2) menjalankan bisnis secara online 

maupun offline. Kriteria narasumber pemasok ditetapkan dengan 
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pertimbangan bahwa pemasok juga memahami faktor-faktor internal 

seperti pesaing dan konsumen dalam industri tas fesyen. 

4. Pesaing Beauty Fashion Industry. 

(1)Merupakan bisnis yang menjual produk fesyen (2) secara online 

maupun offline (3) berdiri minimal satu tahun. Kriteria pesaing 

tersebut ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa pesaing 

menghadapi peluang dan ancaman yang menyerupai Beauty Fashion 

Industry serta dapat melihat kondisi industri tas fesyen. 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

     3.2.1  Wawancara 

 Wawancara semi-terstruktur dalam penelitian ini bertujuan agar 

informan dapat bebas mengemukakan pendapat namun tetap pada topik 

yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga dapat memahami 

permasalahan yang ada. Wawancara  dalam penelitian ini digunakan untuk 

menyusun indikator SWOT serta mendapatkan masukan hal-hal yang 

perlu dilakukan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Daftar pertanyaan 

disusun sebelum wawancara dengan rantai nilai dan  five forces sebagai 

panduan (Lampiran A). Wawancara dilakukan pada pesaing, konsumen, 

pemasok dan rekan bisnis. 
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3.2.2    Dokumentasi 

Dokumentasi penelitian ini adalah data internal  Beauty Fashion 

Industry yang mendukung penelitian seperti kegiatan pemasaran dan 

operasional bertujuan untuk mengetahui kekurangan internal yang ada. 

 

3.3 Keabsahan Data. 

Indikator keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan 

konfirmasi dengan narasumber (Putra, 2013: 77-79). Data yang telah didapat 

dengan melakukan wawancara dengan narasumber penelitian kemudian di buat 

transkripnya. Hasil transkrip tersebut dikonfirmasi dengan narasumber yang 

bersangkutan dan didukung dengan penanda tanganan pernyataan keaslian 

wawancara oleh narasumber.  

 

3.4 Metode Analisis Data 

Analisis data dari penelitian ini menggunakan SWOT Analysis. Metode 

analisis ini digunakan untuk menemukan posisi lalu merumuskan strategi 

berdasarkan lingkungan internal dan lingkungan eksternal untuk mencapai 

keunggulan kompetitif. Langkah-langkah metode analisis data yang dilakukan 

oleh peneliti dalam menyusun strategi Beauty Fashion Industry adalah sebagai 

berikut: 

1. Melakukan analisis faktor internal menggunakan rantai nilai. Analisis 

faktor eksternal dilakukan menggunakan five forces. Analisis dilakukan 

terhadap data yang didapat dari hasil wawancara kepada rekan bisnis 
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(sesama pemilik), konsumen, pemasok dan pesaing Beauty Fashion 

Industry yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. 

2. Pengumpulan data hasil wawancara yang dilanjutkan dengan 

pengelompokan untuk menyusun indikator SWOT. Hasil analisis rantai 

nilai menjadi indikator faktor internal yaitu kekuatan dan kelemahan, 

sedangkan hasil dari five forces menjadi faktor eksternal, yaitu ancaman 

dan peluang. Pengelompokan ini didukung dengan quote wawancara. 

3. Melakukan analisis data menggunakan SWOT analysis. Hasil analisis 

digunakan untuk menentukan posisi perusahaan dalam kuadran matriks 

SWOT (Lampiran B). 

4. Menentukan strategi yang paling sesuai bagi perusahaan untuk mencapai 

keunggulan kompetitif. Penentuan strategi didasarkan pada analisis data  

hasil SWOT, rujukan strategi dari posisi SWOT, strategi generik dan 

didukung dengan usulan-usulan dari narasumber pada saat wawancara 

dilakukan serta dokumentasi. 

5. Menyusun simpulan atas penelitian. 

 


