
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

 

Metodologi digunakan untuk mengarahkan dan mempermudah proses 

analisis dalam mencari solusi pemecahan masalah. Adapun tahap-tahap yang 

dilakukan pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.1: 
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Identifikasi Masalah

Penetapan Tujuan dan Manfaat

Pengumpulan Data :

1. Data primer

      A. Wawancara

      B. Observasi

2. Data Sekunder

      A. Profil Perusahaan

      B. Struktur Organisasi

      C. Data Penjualan 

Pengolahan Data :

1. Matrik IFE dan EFE

2. Matrik IE dan SWOT

3. Matrik QSPM
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3. Kuesioner Pendahuluan

4. Dokumentasi

Studi Literatur

Identifikasi Variabel dan Indikator

Penentuan Populasi dan Sampel

Penyusunan dan Penyebaran Kuesioner

Uji Validitas dan Reliabilitas

Data Valid dan Reliabel
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Gambar 3.1 Metodologi Penelitian 
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3.1 Penelitian Pendahuluan 

Pada penelitian pendahulan menjelaskan alur penelitian yang dilakukan 

mulai dari survei pendahuluan di UKM Mandiri Roman Indah yang beralamat di 

Jalan Raya Puskopkar No.04 Pandau Permai Kampar. Pengumpulan data di UKM 

Mandiri Roman Indah dilakukan secara observasi langsung, wawancara kepada 

pihak perusahaan untuk mendapatkan informasi tentang kondisi dalam 

perusahaan, penyebaran kuesioner pendahuluan kepada pelanggan untuk 

mengetahui atau melihat respon dari pelanggan terhadap produk tas di UKM 

Mandiri Roman Indah dan melakukan dokumentasi keadaan perusahaan berupa 

produk tas yang dijual. Objek dari penelitian ini adalah penjualan tas di UKM 

Mandiri Roman Indah, maka dari itu mengumpulkan data yang terdiri dari profil 

perusahaan, struktur organisasi data penjualan dari tahun 2014 sampai 2016 dan 

penyebaran kuesioner. Setelah itu data yang telah dikumpulkan diolah dengan 

menggunakan  metode Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) sehingga 

akan menghasilkan kesimpulan, tujuan, manfaat, serta saran yang dapat diberikan 

kepada pihak perusahaan. 

 

3.2 Studi Literatur 

Dalam penelitian ini studi literatur yang dilakukan pada penelitian ini yaitu 

dengan mempelajari dan menganalisa berbagai teori atau konsep yang mendukung 

pokok penelitian yang dilakukan. Sumber-sumber diperoleh dari buku-buku, 

jurnal, modul, artikel-artikel dan skripsi serta penelitian yang sudah dilakukan 

oleh para peneliti sebelumnya. 

 

3.3 Identifikasi Masalah 

Pada tahap ini dilakukan untuk mencari tahu permasalahan yang terjadi 

pada UKM Mandiri Roman Indah dengan melihat kegiatan dan melakukan 

wawancara serta penyebaran kuesioner pendahuluan pada pihak yang terkait serta 

pihak - pihak lain yang dapat memenuhi data yang diperlukan. Setelah melakukan 

identifikasi masalah dan mendapatkan permasalahan yang akan diteliti di UKM 

Mandiri Roman Indah. Permasalahan yang terjadi pada penelitian ini yaitu terjadi 

penurunan hasil penjualan tas dan kurangnya strategi pemasaran di UKM Mandiri 
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Roman Indah. Setelah dapat mengumpulkan data-data mengenai permasalahan 

pada UKM Mandiri Roman Indah, maka selanjutnya akan dianalisa inti dari 

permasalahan yang akan diteliti. 

 

3.4 Penetapan Tujuan dan Manfaat 

Adapun guna menetapkan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 

mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal 

dalam pemasaran produk tas di UKM Mandiri Pembuatan Tas “Roman Indah” 

serta merumuskan dan menetapkan alternatif strategis pemasaran yang sesuai atau 

terbaik bagi UKM Mandiri “Roman Indah” menggunakan pendekatan metode 

matriks SWOT dan matriks QSPM. Sedangkan manfaat nya adalah memberi 

masukan dan pertimbangan mengenai strategi pemasaran usaha untuk 

meningkatkan pemasaran maupun meningkatkan pendapatan melalui potensi yang 

dimiliki usaha kecil menengah (UKM) Mandiri Roman Indah. 

 
3.5 Identifikasi Variabel dan Indikator 

Identifikasi variabel penelitian berupa variabel eksternal dan variabel 

internal di UKM Mandiri Roman Indah. Variabel internal di peroleh dari 

perusahaan serta penyebaran kuesioner dilihat dari strategi pemasaran 

menggunakan bauran pemasaran (Marketing Mix) yang menggunakan 4P 

(product, price, place dan promotion) 

Tabel 3.1 Variabel IFE dan Indikator 

No. Faktor Internal Indikator 

1. Produk 

(Product) 

 Mutu/kualitas produk  

 Desain Produk 

2. Harga 

(price) 
 Harga produk 

3. Tempat 

(place) 

 Lokasi penjualan 

 Area Parkir  

4. Promosi 

(promotion) 

 

 Promosi yang dilakukan 

(Sumber : Data Sekunder, 2017) 
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 Sedangkan berikut ini adalah variabel faktor eksternal berdasarkan analisis 

lingkungan eksternal makro (David, 2004) berserta indikator yang akan diperoleh 

dari penyebaran kuesioner : 

Tabel 3.2 Variabel EFE dan Indikator 

No. Faktor Eksternal Indikator 

1. Sosial Budaya  Gaya hidup masyarakat sekitar  

 Pertumbuhan Jumlah Penduduk 

2. Ekonomi  Tingkat pendapatan masyarakat 

 Perkembangan tingkat bahan baku dan harga produk 

3. Politik dan kebijakan 

pemerintah 

 Kebijakan pemerintah daerah 

 Perundang-undangan serta peraturan dalam perdagangan  

4. Pelanggan 

 

 Kekuatan tawar menawar pelanggan 

 Kualitas produk dan harga yang dibeli pelanggan 

5. Pesaing  Adanya Pesaing Baru 

(Sumber : Data Sekunder, 2017) 

 

3.6 Penentuan Populasi dan Sampel 

Didalam suatu penelitian diperlukan adanya suatu obyek yang akan diteliti 

yaitu populasi. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi nya adalah 

keseluruhan pengunjung dalam pelanggan UKM Mandiri Roman Indah yaitu 

orang yang membeli produk tas di Roman Indah yang tidak diketahui dengan pasti 

jumlahnya dan berukuran besar. Oleh karena itu, dibawah ini akan dijelaskan 

mengenai penentuan jumlah sampel dan penarikan sampel dalam penelitian ini. 

Metode pengambilan sampel dilakukan dengan cara accidental sampling 

yaitu bentuk pengambilan sampel berdasarkan kebetulan dimana, siapa saja yang 

kebetulan bertemu dengan peneliti yang membeli tas di UKM Mandiri Roman 

Indah dan dianggap cocok menjadi sumber data yang akan menjadi sampel 

penelitian ini. Pada penelitian ini jumlah populasinya secara pasti maka untuk 

menentukan jumlah sampel dapat menggunakan rumus sebagai berikut 

(Lemeshow, 1990): 

n = (
    

  
)
 

 

Keterangan : 
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n  = Jumlah Sampel 

      = Nilai yang didapat dari Tabel normal atas tingkat keyakinan 90 % 

  = Kesalahan Penarikan Sampel, ditetapkan sebesar 10% 

Maka Dengan Rumus diatas, diperoleh sampel minimum, yaitu : 

n = (
    

  
)
 

 

n =  (
(    ) 

 (   )
)
 

 

n = 68,06  68 Orang 

 

Jadi Berdasarkan perhitungan di atas, sampel yang diambil untuk diteliti 

yaitu sebanyak 68 Orang. 

Penetuan sampel juga dapat didasarkan pada pedoman ukuran sampel 

yang menyatakan bahwa ukuran sampel dalam pendugaan parameter 

menggunakan metode kemungkinan maksimum (maximum like lihood estimation) 

besar sampel disarankan adalah 100 hingga 200 responden, dengan minimal 50 

responden. 

 

3.7  Penyusunan dan Penyebaran Kuesioner 

Penyusunan dan penyebaran kuesioner dalam penelitian ini responden  

yang di ambil berdasarkan penarikan sampel dengan jumlah populasi tak terbatas. 

Karena tidak mengetahui jumlah populasi yang sebenarnya dan tidak bisa 

dihitung, maka kuesioner disebarkan kepada semua responden yang telah 

memenuhi kriteria. Berikut ini adalah Tabel 3.3 pertanyaan kuesioner penelitian 

penilaian rating : 

Tabel 3.3 Kuesioner Penelitian Penilaian Rating 

No Faktor Internal - Eksternal Rating 

KEKUATAN 1 2 3 4 

1 Mutu atau kualitas produk terjaga     

2 Produk tahan lama     

3 Banyaknya Variasi Produk     

4 Harga Mencerminkan Kualitas Produk     

5 Kenyamanan Saat Memakai Produk      

6 Diskon harga jika membeli dalam jumlah yang banyak     
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KELEMAHAN 1 2 3 4 

1 Area parkir kurang memadai     

2 Lokasi Penjualan kurang stategis     

3 Tidak melakukan promosi     

4 Posisi UKM yang masih melakukan kegiatan secara 

mandiri dengan peralatan sederhana 

    

5 Kurang Memasang iklan pada media cetak atau 

elektronik 

    

6 Wilayah distribusi masih terbatas     

PELUANG 1 2 3 4 

1 Menjalani kerja sama dengan instansi pemerintahan, 

lembaga pendidikan dan perusahaan 

    

2 Menjadikan media sosial sebagai alat promosi     

3 Gaya hidup masyarakat sekitar     

4 Pertumbuhan jumlah penduduk     

5 Peningkatan pendapatan masyarakat     

6 Memberikan Jaminan terhadap konsumen     

ANCAMAN 1 2 3 4 

1 Meningkatnya harga bahan baku     

2 Banyaknya beredar produk sejenis dari pesaing     

3 Daya beli masyarakat masih rendah     

4 Fasilitas pelayanan yang lebih canggih di toko lain     

5 Naiknya pajak sewaktu-waktu dari pemerintah     

6 Kekuatan tawar-menawar konsumen tinggi     

(Sumber : Data Sekunder, 2017) 

 

Pedoman pengukuran kuesioner rating : 

Skala 4 : jika respon perusahaan sangat kuat terhadap faktor tersebut 

Skala 3 : jika respon perusahaan kuat terhadap faktor tersebut 

Skala 2 : jika respon perusahaan lemah terhadap faktor tersebut 

Skala 1 : jika respon perusahaan sangat lemah terhadap faktor tersebut 

 

3.8 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji Validitas dilakukan untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur itu mengukur apa yang  ingin  diukur. Suatu  instrumen  yang  valid  

akan  mempunyai  validitas yang tinggi,  sebaliknya  instrumen  (kuesioner)  yang  
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kurang  valid  berarti  memiliki validitas  yang  rendah. Butir pertanyaan 

dikatakan valid jika nilai r hitung > r tabel atau nilai p < 0,05 valid berarti 

instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. 

Sedangkan uji reliabilitas mengarah kepada keakuratan dan ketepatan dari suatu 

alat ukur dalam suatu prosedur pengukuran. Uji realiabilitas dilakukan untuk 

mngetahui konsistensi alat ukur. Apakah alat pengukur yang digunakan dapat 

diandalkan dan tetap konsisten jika pengukurannya diulang. Pengumpulan 

datanya menggunakan kuesioner sedangkan alat ukur untuk mengujinya 

menggunakan software SPSS 17.0.  

Sebelum kuesioner disebarkan maka terlebih dahulu dilakukan pre test 

kuesioner untuk menentukan apakah kuesioner tersebut layak untuk disebarkan 

atau tidak. Maka disebarkan kepada 15 orang responden yang akan selanjutnya 

dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Berikut ini hasil dari uji validitas dan 

reliabilitas untuk setiap faktor eksternal perusahaan dapat dilihat pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4 Hasil Uji Validitas dan Realibilitas Faktor Eksternal 

PELUANG dan ANCAMAN 

Item 

Pertanyaan 

R-hitung 

Uji Validitas 

R-Hitung 

Uji Reliabilitas 

R-Tabel  

Df= n-2 

Keputusan 

Valid Reliabel 

P1 0,646 0,930 0,441 Ya Ya 

P2 0,632 0,930 0,441 Ya Ya 

P3 0,644 0,930 0,441 Ya Ya 

P4 0,711 0,930 0,441 Ya Ya 

P5 0,612 0,930 0,441 Ya Ya 

P6 0,907 0,930 0,441 Ya Ya 

P7 0,658 0,930 0,441 Ya Ya 

P8 0,779 0,930 0,441 Ya Ya 

P9 0,671 0,930 0,441 Ya Ya 

P10 0,665 0,930 0,441 Ya Ya 

P11 0,588 0,930 0,441 Ya Ya 

P12 0,907 0,930 0,441 Ya Ya 

(Sumber : Data Sekunder, 2017) 
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Dari Tabel 3.4 dapat dilihat bahwa semua item pertanyaan untuk faktor 

Eksternal (Peluang dan Ancaman) adalah valid dan reliabel karena r hitung > r 

tabel dikatakan valid sedangkan r hitung mendekatin nilai 1 dikatakan relibilitas. 

3.9 Pengumpulan Data 

Langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu pengumpulan data, data yang 

dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Secara umum pengumpulan 

data primer dan data sekunder dilakukan sebagai berikut: 

1. Data Primer yang didapat adalah data yang diperoleh dari wawancara dan 

observasi secara langsung di lapangan. Pengumpulan data melalui wawancara 

dengan cara proses tanya jawab oleh peneliti terhadap responden atau pihak-

pihak yang berkaitan dengan penelitian dan menyebarkan kuesioner 

pendahuluan pada pelanggan UKM Mandiri Roman Indah untuk memperoleh 

keterangan guna mencapai tujuan penelitian serta observasi langsung dengan 

mengamati secara langsung terhadap obyek penelitian. Dalam hal ini peneliti 

mengamati kegiatan dan kinerja dari UKM Mandiri Roman Indah.  

2. Data Sekunder adalah data yang tidak secara langsung didapat oleh peneliti. 

Data ini merupakan data rekapitulasi dan dokumentasi oleh UKM Mandiri 

Roman Indah. Data yang diperoleh profil UKM Mandiri Roman Indah, 

struktur organisasi dan data penjualan pada tahun 2014, 2015 dan 2016 

 

3.10 Pengolahan Data 

Tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Pada tahap ini berisikan tentang 

pengolahan data dari data yang telah diperoleh, hal ini bertujuan untuk 

menghasilkan suatu nilai (hasil) atau Gambaran yang bisa menjadi awal dalam 

menganalisa dan menyimpulkan hasil penelitian. Adapun pengolahan data pada 

penelitian perencanaan strategi pemasaran menggunakan metode Quantitative 

Strategic Planning Matrix (QSPM) dengan tiga tahap yaitu input stage dengan 

matriks IFE dan EFE, dilanjutkan matching stage yaitu matriks IE dan SWOT. 

Tahap terakhir yaitu decision stage dengan metode QSPM. 
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3.10.1 Tahap Masukan (The Input Stage) 

Perangkat masukan membantu perencanaan strategi menuliskan berbagai 

penilaian atau asumsi secara kuantitatif pada tahap awal proses perumusan 

strategi. Tahap input melalui proses analisis faktor-faktor internal dan 

eksternal yang mempengaruhi perusahaan. Matriks External Factor 

Evaluation (EFE) digunakan untuk mengetahui peluang terbesar dan 

terkecil yang dimiliki perusahaan dan ancaman terbesar maupun ancaman 

yang tidak mempengaruhi perusahaan, sedangkan matriks Internal Factor 

Evaluation (IFE) digunakan untuk mengetahui kekuatan paling besar dan 

terkecil yang dimiliki maupun kelemahan terbesar dan terkecil yang 

dimiliki perusahaan.  

 

3.10.2 Tahap Pencocokan (The Matching Stage) 

Tahap pencocokan merupakan tahap untuk mencocokan peluang dan 

ancaman eksternal dengan kekuatan dan kelemahan internal berdasarkan 

informasi yang didapatkan pada tahap input. Alat analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini untuk tahap pencocokan adalah matriks IE (Internal-

Eksternal) dan  matriks Strength-Weakness-Opportunity-Threat (SWOT). 

Matriks IE merupakan tahap pencocokan dengan memasukkan hasil 

pembobotan matriks EFE dan IFE ke dalam matriks IE. Hal ini bertujuan 

untuk memperoleh strategi bisnis ditingkat korporat yang lebih detail. 

Sedangkan matriks SWOT merupakan alat pencocokan yang digunakan 

dalam mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk 

merumuskan strategi perusahan. Matriks ini menggambarkan bagaimana 

peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat 

disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. 

 

3.10.3 Tahap Keputusan (Decision Stage) 

Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) merupakan matriks tahap 

akhir dalam kerangkan kerja analisis formulasi strategi. Teknik QSPM 

dirancang untuk menentukan kemenarikan relatif dan mengevaluasi 

pilihan-pilihan strategi alternatif yang dapat dilaksanakan secara objektif, 
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berdasarkan faktor-faktor sukses internal dan ekternal yang telah 

diidentifikasikan pada matriks EFE dan IFE sebelumnya. Teknik ini secara 

jelas menunjukkan strategi alternatif yang paling baik untuk dipilih  

 

3.11 Analisa 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, maka tahap 

selanjutnya adalah menganalisa dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan 

yang meliputi analisa dari hasil input stage (matriks IFE dan EFE), matching 

stage (matrik IE dan SWOT) dan decision stage (QSPM). 

 

3.12 Penutup 

 Bagian akhir dari penelitian ini adalah penarikan suatu kesimpulan 

berdasarkan pengolahan data dan analisis hasil pengolahan data yang telah 

dilakukan, serta memberikan saran yang berguna kepada perusahaan untuk 

menyelesaikan permasalahan yang ada. 


