
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Flow chart Penelitian

Metodologi  penelitian  merupakan  langkah-langkah  yang  dibuat  sebagai

acuan  dalam melakukan  penelitian  agar  dapat  berjalan  sesuai  arah  yang telah

ditentukan, langkah-langkah akan ditampilkan dalam bentuk flowchart berikut ini:

Gambar 3.1 Flow chart Metodologi Penelitian



3.2 Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan merupakan tahapan awal yang sangat diperlukan pada

penelitian  ini  untuk mendapatkan  informasi  guna mengidentifikasi  dan

merumuskan  permasalahan  yang  akan  diteliti.  Studi  Pendahuluan  dilakukan

dengan  dua  cara  yaitu,  wawancara  (interview)  dan  observasi  lapangan  dengan

pihak atau perusahaan terkait yang menjadi objek penelitian. 

1. Wawancara 

Pada  langkah  ini  peneliti  melakukan  wawancara  pada  pemilik  usaha.

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai

penyebab permasalahan penurunan pendapatan yang terjadi. 

2. Observasi 

Melakukan observasi atau studi pendahuluan bertujuan untuk mengetahui

kondisi perusahaan, dalam hal ini adalah  Usaha Telur Ayam Peternakan

Budi  Daya  Alam  Lestari  yang  beralamatkan  di Jalan  Seroja,  Tenayan

Raya,  Pekanbaru, khususnya  pada  bagian  pemasaran.  Dari  studi

pendahuluan lapangan ini diharapkan diperoleh suatu metode yang tepat

dalam menangani masalah yang terjadi. Selain itu juga, studi pendahuluan

lapangan ini untuk mengetahui data-data apa saja yang dibutuhkan dalam

penelitian Tugas Akhir ini.

3.3 Studi Pustaka

Melakukan studi pustaka untuk memperoleh teori-teori yang berhubungan

dengan  permasalahan  dan  metode  yang  tepat  digunakan  untuk  menyelesaikan

permasalahan.  Studi  Pustaka  juga  dilakukan  melalui  referensi-referensi  dari

penelitian  sebelumnya yang memiliki  keterkaitan  permasalahan  atau  kesamaan

metode  penyelesaian  sehingga  dapat  digunakan  sebagai  pedoman  dalam

penelitian.  Adapun referensi yang dibutuhkan adalah konsep teknik pemasaran,

strategi  pemasaran, Marketing  Mix  (7P) dan  Metode  Technique  for  Others

Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). 
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3.4 Identifikasi Masalah

Setelah  melakukan  wawancara  pada  pemilik  usaha  dan  penyebaran

kuesioner pendahuluan, serta didukung oleh teori-teori dan konsep yang relavan

maka  dapat  diketahui,  permasalahan  yang  terjadi  pada  usaha  tersebut  yaitu,

penurunan pendapatan yang diperoleh Usaha Telur Ayam Peternakan Budi Daya

Alam Lestari serta bertambahnya pesaing dengan produk yang sejenis pada usaha

tersebut. Setelah dapat mengumpulkan data-data mengenai masalah yang terjadi

pada  Usaha Telur Ayam Peternakan Budi Daya Alam Lestari,  maka selanjutnya

akan dianalisa inti dari permasalahan yang akan diteliti.

3.5 Perumusan masalah

Perumusan masalah merupakan masalah utama yang akan diteliti  untuk

menetapkan  tujuan  penelitian  yang  akan  dicapai.  Perumusan  masalah  berisi

tentang apa yang sedang kita lakukan dalam penelitian. Tujuan dari perumusan

masalah  adalah  untuk  memperjelas  tentang  masalah  yang  akan  diteliti.

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka didapatlah suatu permasalahan

yaitu pemilihan  strategi  pemasaran produk  Usaha Telur Peternakan Budi  Daya

Alam  Lestari  dengan  menggunakan  metode  Marketing  Mix  (7P) dan  metode

Technique for Others  Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)  agar

dapat meningkatkan pendapatan.

3.6 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Untuk menyikapi permasalahan yang ada maka perlu menetapkan tujuan

dari  penelitian,  agar  dapat  menjawab  permasalahan  yang  telah  dirumuskan.

Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui  keunggulan dan kelemahan yang dimiliki   Usaha Telur

Ayam di Peternakan Budi Daya Alam Lestari dengan analisis Marketing Mix.
2. Merancang  ulang  strategi  pemasaran  Usaha  Telur  Ayam  Peternakan  Budi

Daya Alam Lestari  untuk meningkatkan  pendapatan  dengan menggunakan

metode Topsis.

Manfaat penelitian terbagi atas tiga yaitu bagi perusahaan sebagai  bahan

masukan untuk menjadi pertimbangan dalam perencanaan, penetapan strategi dan

III-3



kebijakan  perusahaan  yang  berkaitan  dengan  pemasaran  Kerupuk  Bandung

Nineung. Bagi  peneliti dapat  mengembangkan  dan  menerapkan  ilmu  strategi

pemasaran serta menambah wawasan dalam memahami ilmu Teknik Industri dan

bagi pembaca dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan

referensi pengembangan ilmu yang berkaitan dengan Marketing Mix dan TOPSIS

ataupun pembanding untuk penelitian selanjutnya

3.7 Penentuan Sumber Data
Responden yang digunakan pada penelitian ini  adalah  seluruh produsen

Peternak Budi Daya Alam Lestari. Data hasil kuesioner  produsen nantinya akan

menjadi  pendukung pengambilan  serta  penerapan atas  strategi  pemasaran yang

nantinya  terpilih  dari  hasil  perhitungan  metode  TOPSIS.  Kriteria  (butir

pernyataan) yang digunakan pada kuesioner nantinya akan menjadi suatu penguat

dalam penerapan strategi terpilih.

Pada  penelitian  ini  masyarakat  atau  konsumen  yang  membeli  produk

Peternakan Budi Daya Alam Lestari tidak diketahui dengan pasti sehingga untuk

menghitung  sampel  minimum,  teknik  sampling yang digunakan adalah  Rumus

Lemeshow. Rumus Lemeshow digunakan untuk populasi yang tidak diketahui.

Keterangan:

n = Jumlah sampel

z = skor z pada kepercayaan 95 % =1,64

p = maksimal estimasi =0,5

d = Alpha (0.10) atau sampling error =10 %

Sehingga,
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Maka sampel yang perlu diambil adalah 68 responden

3.8 Perancangan dan Penyebaran Kuesioner

Penyusunan  kuesioner  dilakukan  untuk  memilih  pertanyaan-pertanyaan

yang akan disajikan  dalam kuesioner agar pertanyaan–pertanyaan  yang diajukan

kepada  responden  mudah  dimengerti.  Pada  pembuatan  kuesioner  juga  harus

dilihat sesuai dengan apa yang kita teliti. Berikut ini merupakan bentuk indikator

yang akan digunakan pada analisis Marketing Mix (7P):

Tabel 3.1 Indikator Metode MarketingMix (7P)
Pernyataan Jawaban

Produk STS TS C S SS

1. Produk mudah didapatkan
2. Produk selalu tersedia
3. Mempunyai kualitas produk yang baik
4. Produk bersih dari kotoran ayam

 Pernyataan Jawaban

Harga Jawaban
STS TS C S SS

1. Harga sesuai dengan indeks pasar saat sekarang
2. Apabila terjadi kenaikan harga perusahaan 

memberikan informasi
3. Ada potongan harga bila membeli dalam jumlah 

besar
4. Terdapat potongan harga pada waktu tertentu, 

seperti bulan Ramadhan.

Promosi Jawaban
STS TS C S SS

1. Promosi dari mulut ke mulut
2. Promosi dengan menggunakan media cetak
3. Promosi dengan menggunakan media sosial 

(Whatsapp, BBM, dll.)
4. Hubungan karyawan dengan konsumen terjalin 

dengan baik
(Sumber: Pengumpulan Data, 2017)
Tabel 3.1 Indikator Metode MarketingMix (7P) (Lanjutan)

Lokasi
Jawaban

STS TS C S SS
1. Lokasi Peternakan Telur Ayam Budi Daya Alam
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Lestari dapat dijangkau dengan mudah
2. Lokasi Peternakan Telur Ayam Budi Daya Alam 

Lestari ini berada ditempat yang Strategis
3. Peternakan nyaman bisa leluasa memilih produk
4. Lokasi peternakan berdekatan dengan 

peternakan telur lainnya sehingga konsumen 
mudah untuk membandingkan produk

Pelayanan Jawaban
STS TS C S SS

1. Pekerja Peternakan Telur Ayam Budi Daya Alam
Lestari ramah terhadap konsumen

2. Peternakan Telur Ayam Budi Daya Alam Lestari 
mendengarkan keluhan pelanggan

3. Karyawan bekerja secara optimal
4. Pelayanan karyawan perternakan terhadap 

konsumen baik

Lingkungan Fisik/bukti fisik Jawaban
STS TS C S SS

1. Fasilitas parkir pada peternakan memadai
2. Rak telur tersusun rapi
3. Lingkungan peternakan nyaman
4. Terdapat plang harga pada telur sehingga mudah

untuk dilihat

Proses Jawaban
STS TS C S SS

1. Proses pelayanan pembayaran relatif cepat
2. Karyawan dalam melayani konsumen sangat 

cekatan dan sigap
3. Proses pemilihan produk  relatif nyaman
4. Pengawasan karyawan terhadap konsumen pada

saat memilih produk ketat
 (Sumber: Pengumpulan Data, 2017)

Responden yang digunakan pada penelitian  ini  adalah konsumen Usaha

Telur Ayam Peternakan Budi Daya Alam Lestari. Data hasil kuesioner Marketing

Mix (7P) akan menjadi pendukung pengambilan strategi pemasaran yang nantinya

terpilih  dari hasil  analisis  perhitungan metode Topsis. Nilai bobot setiap riteria

yaitu  nilai  preferensi  telah  ditetapkan  oleh  perusahaan.  Setiap  bobot  kriteria

ditentukan  berdasarkan  tingkat  kepentingannya  menurut  pengambil  keputusan

yaitu pemilik Usaha Telur Ayam Peternakan Budi Daya Alam Lestari. Bobot yang

didapatkan  nantinya  akan  menjadi  input untuk  penentuan  peringkat  strategi

terbaik  dari  hasil  Marketing  Mix  (7P) dengan metode TOPSIS.  Adapun bobot
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preferensi yang diberikan perusahaan untuk setiap kriteria ditunjukan pada Tabel

3.2 sebagai berikut ini :

Tabel.3.2 Bobot Preferensi dari Usaha Telur Ayam Peternakan Budi Daya

Alam Lestari

NO Kode Kriteria Bobot
1 C1 Kemampuan manajemen
2 C2 Ketepatan waktu pengiriman
3 C3 Membuka sarana pemasaran (gerai, toko)
4

C4
Meningkatkan promosi (membuat brosur, iklan 
baris, radio, dan memasarkan kepada konsumen 
potensial)

5
C5

Memberikan layanan pemesanan melalui media 
social

6 C6 Harga penawaran
7 C7 Biaya transportasi
8 C8 Potongan harga

(Sumber : Pengumpulan Data, 2017)

Dalam  penelitian  ini  menggunakan  skala  likert.  Penskalaan  dilakukan

untuk  mengukuran  atribut  atau  karateritik  suatu  pernyataan. Skala  ini

menggunakan ukuran ordinal sehingga dapat membuat rangking yaitu :

Tabel.3.3 Skala Penelitian
Skala Bobot

Sangat Setuju (SS) 5
Setuju (S) 4
Cukup Setuju (CS) 3
Tidak Setuju (TS) 2
Sangat Tidak Setuju (STS) 1

(Sumber : Pengumpulan Data, 2017)

3.9 Uji Validitas dan Reliabilitas

Sebelum menyebarkan kuesioner, terlebih dahulu penulis  melakukan uji

validitas  dan  reliabilitas.Uji  ini  dilakukan  untuk mengukur  kekuatan  kuesioner

yang dibuat agar bisa digunakan dalam penelitian.

3.9.1 Uji Validitas 
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Pengujian  validitas  dilakukan  dengan  membandingkan  antara  r hitung

terhadap  r tabel, yang  diolah  dengan  bantuan  software SPSS  Statistic 17.0,

sebelum kuesioner ditanyakan valid dan reliabel maka perlu dilakukan uji terlebih

dahulu, yaitu dengan metode  pre test responden yang diuji adalah sebanyak 30

untuk  konsumen  Telur  Ayam  Peternakan  Budi  Daya  Alam  Lestari  jumlah  ini

sudah mencukupi. Validitas merupakan alat ukur untuk melihat atau mengetahui

apakah  kuesioner  dapat  digunakan  untuk  mengukur  keadaan  responden

sebenarnya.

3.9.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakuan untuk mengetahui sejauh mana hasil  pengukuran

kuesioner yang digunakan relatif  konsisten bila dilakukan pengukuran dua kali

atau lebih pada responden yang berbeda. Reliabilitas kuesioner berkaitan dengan

skor  hasil  pengukuran  terbebas  dari  kesalahan  pengukuran.  Metode  yang

digunakan  untuk  pengujian  reliabilitas,  dalam  penelitian  ini  ditentukan

berdasarkan nilai Alpha Cronbach yang didapat dengan bantuan  Software SPSS

Statistic 17. Untuk  menentukan  keeratan  hubungan  dari  perhitungan  koefisien

reliabilitas, maka digunakan kriteria berikut:

1. Kurang dari 0,2 : Hubungan yang sangat kecil dan bisa diabaikan
2. 0,2 - <0,4 : Sangat kecil (tidak erat)
3. 0,4 - <0,7 : Hubungan cukup erat
4. 0,7 - < 0,9 : Erat (reliable)
5. 0,9 - < 1,0 : Sangat erat
6. 1 : Sempurna

3.10 Pengumpulan Data
Pada penelitian ini metode pengumpulan data yang dilakukan dengan dua

jenis pengumpulan data yaitu:

1. Data Primer
Data primer ini  diperoleh dari  survei  lapangan yang dilakukan  peneliti,

yaitu observasi dan wawancara kepada karyawan dan pemilik usaha telur

ayam Peternakan Budi Daya Alam Lestari.
2. Data Sekunder
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Data  ini  didapat  dari  berkas-berkas  perusahaan,  misalnya  profil

perusahaan,  data  penjualan  dan  lain-lain,  yang  mendukung  dalam

penelitian.

3.11 Pengolahan Data
Setelah  data  yang  diinginkan  sudah  cukup  kemudian  dilakukan

pengolahan  data dengan Topsis. Adapun prosedur langkah-langkah  dalam

pengerjaan  metode  Topsis.  Dimensi  tertinggi  atas  keinginan  konsumen  akan

digunakan  sebagai  pendukung  dalam  mengambil  dan  menerapkan  strategi

pemasaran terpilih hasil dari metode Topsis. Adapun langkah dalam pengerjaan

Topsis adalah sebagai berikut:
1. Membuat matriks keputusan yang ternormalisasi

Konversi  matriks  dengan  keputusan  alternatif  m  dan  n  kriteria  untuk

sebuah matriks  berdimensi  (xij  adalah  nilai  I  dengan  alternatif  dalam

kriteria j) Rij = xij / ( i = 1, …, m ; j = 1, … , n
2. Membuat matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot

Menentukan bobot untuk setiap kriteria wj for j = 1,.. n. Mengalikan setiap

kolom  dari  matriks  keputusan  yang  dinormalisasi  dengan  berat  yang

terkait. Dengan melakukan perhitungan untuk nilai Vij tertimbang sebagai

berikut : Vij = wij, i= 1, … , m ; j=1, …,n. Dimana wj adalah bobot dari

kriteria j.
3. Menentukan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal  negative

Vj+ dan Vj- adalah nilai  normalisasi  terbobot terbaik dan terburuk dari

semua alternatif berdasarkan kriteria j. Dari rumus diatas dapat dijelaskan

J  adalah  set  dari  atribut  keuntungan  dimana  J+  adalah  set  dari  atribut

biaya.
4. Menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal

positif  dan matriks  solusi  ideal  negatif.  Melakukan perhitungan dengan

menggunakan metode perhitungan jarak.
5. Menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif

3.12 Analisis Pengolahan Data

Analisa  data  bertujuan  untuk  membahas  dan  menjelaskan  hasil  yang

diperoleh dari pengolahan data. Analisa hasil data ini bertujuan untuk membahas

dan menjelaskan serta menjawab pertanyaan dari perumusan masalah dan tujuan
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yang telah ditetapkan. Analisa dilakukan pada Marketing Mix (7P) atas keinginan

konsumen dengan strategi terpilih berdasarkan pengolahan menggunakan metode

Topsis.

3.13 Kesimpulan dan Saran

Hasil  akhir  dari  sebuah  penelitian  adalah  kesimpulan  dan  saran.

Kesimpulan  merupakan  jawaban  dari  tujuan  penelitian.  Setelah  membuat

kesimpulan kemudian dibuat saran yang bertujuan sebagai masukan kepada pihak

perusahaan Budi Daya Alam Lestari agar dapat meningkatkan pemasaran produk

telur ayam di sana.
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