
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan pada PT.Columbindo Perdana kantor cabang 

Pekanbaru yang beralamat di JL.Nangka. Penelitian dilakukan terhadap strategi 

pemasaran yang terjadi pada perusahaan. 

3.2 Alat Penelitian 

Alat yang digunakan dalam penelitian adalah berupa software yang 

digunakan dalam pengolahan data. Adapun software yang dibutuhkan adalah 

sebagai berikut: 

1. Microsoft Office 2007 (sebagaialat yang digunakan untuk pengolahan, 

pembuatan, dan dokumentasi data). 

2. Alat tulis dan sebagai alat rekam 

 

3.3 Proses Alur Penelitian 

Untuk memudahkan dalam menjelaskan proses demi proses yang dilakukan 

dalam penelitian, maka proses alur penelitian disajikan dalam bentuk bagan 

seperti berikut ini:  

Penelitian dilakukan pada PT.Columbindo Perdana cabang Pekanbaru 

beralamat di JL.Nangka Pekanbaru. 
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Gambar 3.1 Metodologi Penelitian 
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Keterangan gambar: 

3.3.1 TahapPerencanaan 

Dalam tahap perencanaan yang merupakan tahap awal penelitian, kegiatan 

yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Perumusan Masalah 

Menentukan tentang masalah apa saja yang akan dibahas dalam penelitian 

dengan cara observasi langsung ke PT.Columbindo Perdana Pekanbaru dan 

wawancara langsung kepada staff perusahaan. 

2. Menentukan Tujuan Penelitian 

Untuk mendukung pencapaian sasaran penelitian, tahapan selanjutnya 

adalah penentuan tujuan dari penelitian yang dilakukan. Tujuan 

dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui factor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman 

apasaja yang dimiliki perusahaan dalam proses bisnis perusahaan. 

b. Untuk mendapatkan strategi yang tepat guna meningkatkan daya saing 

perusahaan terhadap perusahaan pesaing. 

c. Untuk mengetahui factor kritis yang mempengaruhi kesuksesan 

perusahaan 

3. Menentukan Data yang Dibutuhkan 

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan analisis, maka perlu 

ditentukan beberapa data seperti: 

a. Teori-teori yang berhubungan dengan metode analisis SWOT dan CSF 

b. Teknik analisa dan penerapan metode yang digunakan 

c. Menentukan kebutuhan data primer dan data sekunder 

 

3.3.2 Tahap Pengumpulan Data  

Tahap ini merupakan tahap yang dilakukan setelah tahap perencanaan. 

Setelah data ditentukan, maka selanjutnya adalah mengumpulkan data tersebut. 

Tahapan ini berisi tentang proses dalam pengumpulan data, baik data primer 

maupun data skunder. Tahapannya adalah sebagai berikut: 
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1. Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan 

pengamatan secara langsung ke objek penelitian  untuk melihat dari dekat 

kegiatan yang  dilakukan. Pada penelitian ini observasi  dilakukan dengan 

pencatatan dan pengamatan langsung pada pegawai dalam proses pemasaran 

ataupun proses penjualan barang yang disediakan oleh perusahaan. Hasilnya 

adalah penulis dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi para pegawai, dapat 

mengetahui bagaimana melayani keluhan konsumen, mendapatkan struktur 

organisasi, mengetahui ruangkerja yang disertai pada lampiran dengan 

menggunakan alat tulis sebagai alat  perekam. 

2. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan bertemu secara langsung dengan narasumber 

dan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung sesuai dengan topic 

penelitian yang dilakukan. Pada peneltian ini wawancara dilakukan terhadap 

operator atau pegawai yang berkaitan dengan proses bisnis perusahaan. 

3. Studi Literatur 

Yaitu mengumpulkan data dengan cara mencari sumber untuk mendapatkan 

teori mengenai teknik analisa yang digunakan untuk mendukung penelitian yang 

dilakukan baik dari buku, jurnal, paper maupun sumber lain yang berhubungan. 

4. Kuesioner 

Questioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. 

Pada penelitian ini questioner  disebarkan kepada lima orang responden yang 

sangat berpengaruh terhadap proses bisnis. 

Kuesioner dalam penelitian ini, menggunakan skala pengukuran bobot dan 

rating. Bobot merupakan rata-rata hasil penilaian para pakar untung masing-

masing poin. Dimana nilai 1 menunjukkan kondisi tidak penting dan nilai 5 untuk 

kondisi sangat penting. Demikian juga dengan Rating, yang merupakan rata-rata 

dari penilaian pakar yang menunjukkan kepentingan masing-masing faktor. 

Dimana nilai 1 menunjukkan kondisi poor dan nilai 3 menunjukkan kondisi 

outstanding. 
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Tabel 3.1: Skala Perhitungan Bobot dan Rating 

Bobot Interpretasi 

5 Sangat Penting 

4 Penting 

3 Agak Penting 

2 Kurang Penting 

1 Tidak Penting 

Rating Interptretasi 

3 Banyak 

2 Sedang 

1 Sedikit 

Sumber: Retnowati, dikutip dalam Jurnal Buana Informatika (2011) 

 

3.3.3 Tahap Pengolahan Data 

Pada tahap ini dilakukan pengolahan data dari proses pengumpulan data 

yang telah dilakukan sebelumnya. Setelah mengetahui faktor apa saja yang 

terdapat dalam SWOT, maka selanjutnya ialah melakukan perhitungan analisis 

SWOT tersebut yang dikembangkan oleh Pearce dan Robinson (1998) dikutip 

dalam digilib.uinsby.ac.id, agar diketahui posisi organisasi sesungguhnya. Berikut 

tahap-tahap perhitungan: 

1. Melakukan perhitungan skor (a) dan bobot (b) point faktor serta jumlah total 

perkalian skor dan bobot (c = a x b) padasetiap faktor S-W-O-T, 

menghitung skor (a) masing-masing point faktor dilakukan secara saling 

bebas (penilaian terhadap sebuah point faktor tidak boleh dipengaruhi atau 

mempengaruhi  penilaian terhadap point faktor lainnya).  

Perhitungan bobot (b) masing-masing point faktor dilaksanakan secara 

saling ketergantungan. Artinya penikaian terhadap satu point faktor adalah 

dengan membandingkan tingkat kepentingannya dengan point faktor 

lainnya. Sehingga formulasi perhitungannya adalah nilai yang telah didapat 

(rentang nilainya sama dengan banyaknya point faktor) dibagi dengan 

banyaknya jumlah point faktor. 
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2. Melakukan pengurangan antara jumlah total faktor S dengan W (d) dan 

faktor O dengan T (e); perolehan angka (d = x) selanjutnya menjadi nilai 

atau titik pada sumbu Y; 

 

3.3.4 Tahap Analisa dan Pembahasan 

Setelah pengolahan data maka dilakukan analisis terhadap data yang telah 

diolah. Analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

 

 

Gambar 3.2 Tahap Analisis 

 

Berikut ini merupakan penjelasan dari msaing-masing metode yang terdapat 

pada gambar 3.2: 

1. Analisa Bauran Pemasaran 

Bauran pemasaran terdiri dari semua hal yang dapat dilakukan perusahaan 

untuk mempengaruhi permintaan akan produknya yang terdiri dari empat P: 

a. Produk (product), kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan 

perusahaan kepada pasar sasaran meliputi: ragam, kualitas, desain, fitur, 

nama merek dan kemasan. 

b. Harga (price), sejumlah uang yang harus dibayarkan pelanggan untuk 

memperoleh produk meliputi: daftar harga, diskon potongan harga, 

periode pembayaran dan persyaratan kredit. 

c. Tempat (place), kegiatan perusahaan yang membuat produk tersedia bagi 

pelanggan sasaran meliputi: lokasi, saluran distribusi, persediaan, 

transportasi dan logistik. 

d. Promosi (promotion), aktivitas yang menyampaikan manfaat produk dan 

membujuk pelanggan membelinya meliputi: iklan dan promosi 

penjualan. 

bauran 
strategi 

pemasaran 

Analisis 
SWOT 

Matriks 
SWOT 

Analisis CSF 
Analisis 

kebutuhan 
informasi 
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2. Analisis SWOT 

Langkah selanjutnya yaitu mengidentifikasikan apa yang menjadi kekuatan, 

kelemahan, peluang dan ancaman pada perusahaan.  

Langkah mencari posisi perusahaan dalam kuadran SWOT, sebagai berikut : 

Sumbu X = Total Kekuatan (S) – Total Kelemahan (W) 

Sumbu Y = Total Peluang (O) – Total Ancaman (T) 

Setelah itu mencari posisi perusahaan dalam kuadran SWOT. Terdiri dari 4 

kuadran diantaranya, 

a. Kuadran I (positif, positif) 

Posisi ini menandakan sebuah organisasi yangkuat dan berpeluang, 

rekomendasi strategi yang diberikan adalah Progresif, artinya organisasi 

dalam kondisi prima dan mantap sehingga sangat memungkinkan untuk 

terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan meraih 

kemajuan secara maksimal. 

b. Kuadran II (positif, negatif) 

Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang kuat namun menghadapi 

tantangan yang besar.rekomendasi strategi yang diberikan adalah : 

Diversifikasi Strategi, artinya organisasi dalam kondisi mantap namun 

menghadapi sejumlah tantangan berat sehingga diperkirakan roda 

organisasi akan mengalami kesulitan untuk terus berputar bila hanya 

bertumpu pada strategi sebelumnya. Oleh karena itu, organisasi 

disarankan untuk segera memperbanyak ragam strategi taktisnya. 

c. Kuadran III (negatif, positif) 

Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang lemah namun sangat 

berpeluang. Reokmendasi strategi yang diberikan adalah Ubah Strategi, 

artinya organisasi disarankan untuk mengubah strategi sebelumnya. 

Sebab, strategi yang lama dikhawatirkan sulit untuk dapat peluang yang 

ada sekaligus memperbaiki kinerja organisasi. 

d. Kuadran IV (negatif, negatif) 

Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang lemah dan menghadapi 

tantangan besar. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah Strategi 
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Bertahan, artinya kondisi internal organisasi berada pada pilihan 

dilematis. Oleh karenanya organisasi disarankan untuk menggunakan 

strategi tersebut, mengendalikan kinerja internal agar tidak semakin 

terperosok. Strategi ini dipertahankan sambil terus berupaya membenahi 

diri. 

3. Matriks SWOT 

Merupakan metode untuk menentukan strategi yang sesuai dengan analisis 

SWOT yang telah dilakukan sebelumnya. Matriks ini menggambarkan 

secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi oleh 

organisasi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki 

oleh organisasi itu sendiri. 

4. Analisa CSF 

Merupakan bagian dari proses menentukan kebutuhan SI/TI berdasarkan 

inisiatif strategis hasil dari proses sebelumnya. Analisis CSF berperan 

sebagai penghubung antara sasaran dengan kebutuhan SI/TI yang 

mendukung untuk pencapaian sasaran perusahaan. 

5. Analisa kebutuhan data/Informasi 

Langkah berikutnya yaitu menentukan analisis kebutuhan data/informasi 

untuk setiap CSF yang telah eridentifikasi sebelumnya. Data/informasi 

inilah yang menjadi dasar dalam penentuan matriks hubungan antara bagian 

unit pada perusahaan. 

Dari hasil analisis ini akan didapatkan strategi pemasaran yang saa tini 

diterapkan  oleh perusahaan, dan dapat diambil langkah selanjutnya berupa 

rekomendasi untuk kebutuhan dari strategi pemasaran yang ada. 

 

3.3.5 Tahap Dokumentasi 

Pada tahap ini yang dilakukan adalah melakukan dokumentasi dari hasil 

tahap-tahap yang dilakukan sebelumnya. Dari pengumpulan data, pengolahan 

data, serta analisis penerapan metode SWOT dan CSF tersebut. Dan hasil dari 

dokumentasi digunakan sebagai rekomendasi atau masukan bagi pihak 

perusahaan. 


