
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Tahapan Penelitian 

 Adapun tahapan penelitian ini dapat dijelaskan pada Gambar 3.1 berikut : 
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3. Tempat (Place)
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Gambar 3.1 Flowchart Metodologi Penelitian 
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3.2 Studi Pendahuluan  

 Studi pendahuluan dilakukan untuk mengetahui kondisi atau permasalahan 

yang ada di perumahan Graha Bintang pada saat sekarang ini. Sehingga dapat 

memberikan gambaran yang jelas mengenai perusahaan yang akan diteliti. Ketika 

penelitian akan dimulai maka diperlukan penelitian pendahuluan sebelum 

melanjutkan ketahap berikutnya. Penelitian pendahuluan dilkakuan dengan cara 

wawancara, kuesioner dan dokumentasi.  

1. Wawancara 

Wawancara dilakukan terhadap pihak perusahaan untuk mendapatkan 

informasi mengenai kondisi perusahaan pada saat sekarang ini, serta faktor 

pendukung dalam manajemen pemasaran. 

2. Kuesioner (Penyebaran Lembaran Kosong) 

Penyebaran lembaran kosong ini bertujuan untuk mengetahui tentang 

karakteristik perumahan yang diinginkan oleh konsumen. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan 

dokumen-dokumen perusahaan yang berhubungan dengan penelitian ini. 

 

3.3 Studi Pustaka 

Studi pustaka bertujuan untuk memahami konsep dasar ilmu pengetahuan 

yang berhubungan dengan penelitian. Studi pustaka dilakukan dengan cara 

mempelajari atau menelaah dan menganalisa teori-teori dari konsep-konsep yang 

saling berhubungan. Sumber-sumber diperoleh dari buku-buku, modul, jurnal 

serta skripsi atau penelitian yang sudah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, 

literatur ini juga didapatkan dari internet dan dari perpustakaan. 

 

3.4 Identifikasi Masalah 

Setelah dilakukannya wawancara dengan pemilik perusahaan dan 

penyebaran lembaran kosong serta didukung oleh teori-teori dan konsep yang 

relevan, maka dapat diketahui permasalahan yang terjadi pada perusahaan 

tersebut.  Identifikasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : tidak 

tercapainya target penjualan perusahaan. Setelah dapat mengumpulkan data-data 
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mengenai masalah pada perusahaan, maka selanjutnya akan dianalisa inti dari 

permasalahan yang akan diteliti. 

 

3.5 Perumusan Masalah 

Tahap selanjutnya yaitu merumuskan masalah dimana sudah dilakukannya 

identifikasi masalah pada tahap sebelumnya, pada penelitian ini yang menjadi 

permasalahan adalah tidak tercapainya target penjualan perusahaan sehingga 

memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan di perumahan Graha 

Bintang. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana merancang strategi pemasaran 

yang tepat guna meningkatkan volume penjualan pada perumahan graha bintang. 

 

3.6 Penetapan Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Dalam penelitian, penetapan tujuan adalah hal yang penting untuk 

mengetahui dan menjawab permsalahan yang ada. Adapun tujuan penelitian 

adalah untuk mengetahui faktor internal dan eksternal apa saja yang menjadi 

kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman pemasaran perumahan graha bintang 

serta merancang strategi pemasaran yang tepat bagi perusahaan. Manfaat 

penelitian ini untuk memberikan ide-ide terhadap perusahaan tentang 

permasalahan yang sedang dihadapinya. 

 

3.7 Identifikasi Variabel dan Indikator 

Identifikasi variabel penelitian berupa variabel lingkungan internal dan 

eksternal dari perumahan Graha Bintang. Identifikasi faktor-faktor internal 

diperoleh dari dalam perusahaan dilihat dari strategi pemasarannya yang 

menggunakan bauran pemasaran yaitu 4P (product, price, place dan promotion). 

Sedangkan faktor eksternal dilihat dari lingkungan sekitar atau dari luar 

perusahaan seperti persaingan, keadaan ekonomi masyarakat, keadaan sosial 

budaya dan juga peraturan pemerintah. 
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Tabel 3.1 Variabel dan Indikator Internal 

No.  Variabel Internal Indikator 

1. Produk  Kualitas 

 Desain 

2. Harga  Harga Produk 

3. Tempat   Lokasi Perumahan 

 Lingkungan  

4. Promosi  Promosi yang dilakukan 

 Perluasan Pembangunan 

 

Tabel 3.2 Variabel dan Indikator Eksternal 

No. Faktor Eksternal Indikator 

1. Keadaan Sosial Budaya  Gaya hidup masyarakat sekitar 

 Keinginan Konsumen 

2. Keadaan Ekonomi  Tingkat pendapatan masyarakat 

 Pertumbuhan ekonomi 

 Peminat  

 Potensi Pasar 

3. Peraturan Pemerintah  Kebijakan pemerintah daerah (Pajak) 

 Perundang-undangan serta peraturan dalam 

perdagangan 

4. Persaingan  Kompetitor 

 Investasi 

 
 

3.8 Penentuan Populasi dan Sampel 

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan metode probability sampling yaitu pengambilan sampel secara random, 

setiap unit populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk diambil sebagai 

sampel. Selain itu, pengambilan sampel juga dengan metode Accidental Sampling. 

Accidental Sampling adalah mengambil responden sebagai sampel berdasarkan 

kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat 

digunakan sebagai sampel bila orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai 

sumber data dengan kriteria utamanya adalah orang tersebut merupakan 
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konsumen atau pembeli dari perumahan Graha Bintang. Tingkat keyakinan dalam 

penelitian ini adalah sebesar 90% maka nilai Zα/2 adalah 1,65. Tingkat kesalahan 

penarikan sampel ditentukan sebesar 10%. Maka jumlah populasi yang dijadikan 

sampel adalah sebagai berikut : 

 

 
 

n = (0,25) (
    

   
)

2 

n = 68 

 Jadi berdasarkan rumus diatas sampel yang diambil yaitu sebanyak 68 

orang. 

 

3.9 Perancangan dan Penyebaran Kuesioner 

Dalam penelitian ini responden yang dipilih berdasarkan penarikan sampel 

dengan jumlah populasi tak terbatas. Karena kita tidak mengetahui jumlah 

populasi yang sebenarnya dan tidak bisa dihitung. Kuesioner disebarkan kepada 

semua responden yang telah memenuhi kriteria penelitian. Adapun kuesioner 

penelitiannya adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.3 Kuesioner Penelitian Faktor Internal Perusahaan   

No. Kekuatan Rating  

1 2 3 4 

1. Produk yang berkualitas     

2. Lokasi yang strategis (mudah dijangkau)     

3. Lingkungan yang nyaman, bersih dan bebas 

polusi  

    

4. Desain rumah minimalis dan modern     

5. Adanya perluasan pembangunan     

 

 

 

 

 

 

n = (0,25) (
 α  

 
) 
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Tabel 3.3 Kuesioner Penelitian Faktor Internal Perusahaan (Lanjutan) 

 Kelemahan     

6. Pelayanan yang kurang memuasakan dari pihak 

marketing 

    

7. Fasilitas yang diberikan terbilang minim     

8. Promosi yang kurang gencar     

9. Developer yang masih terbilang baru/belum 

berpengalaman 

    

10. Fasilitas marketing yang kurang lengkap     

11. DP lebih mahal sebesar 50%     

 

 Pedoman dalam menggunakan parameter angka sebagai berikut : 

 Nilai 1 : Kelemahan utama 

 Nilai 2 : Kelemahan kecil 

 Nilai 3 : Kekuatan kecil 

 Nilai 4 : Kekuatan utama 

 

Tabel 3.4 Kuesioner Penelitian Faktor Eksternal Perusahaan  

No. Peluang  Rating  

1 2 3 4 

1. Adanya Loyalitas Pemasok     

2. Potensi pasar besar     

3. Pertumbuhan ekonomi meningkat     

4. Rumah menjadi suatu kebutuhan     

5. Pendapatan masyarakat yang tinggi     

6. Nilai investasi yang terus meningkat     

 Ancaman     

7. Kompetitor lebih gencar dalam melakukan 

promosi 

    

8. Kenaikan harga material     

9. Kenaikan tingkat bunga KPR     

10. Munculnya kompetitor-kompetitor baru     
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Adapun pedoman pengukuran kuesioner rating adalah sebagai berikut : 

Skala 4 : Jika respon perusahaan luar biasa terhadap faktor tersebut 

Skala 3 : Jika respon perusahaan di atas rata-rata terhadap faktor tersebut 

Skala 2 : Jika respon perusahaan rata-rata terhadap faktor tersebut 

Skala 1 : Jika respon perusahaan jelek terhadap faktor tersebut 

 

3.10 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji validitas adalah sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur 

dalam melakukan fungsi ukurnya. Sedangkan uji reliabilitas adalah suatu ukuran 

yang menunjukan sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten bila diukur 

beberapa kali dengan alat ukur yang sama. Adapun alat pengumpulan datanya 

adalah kuesioner dan alat untuk ujinya yaitu software SPSS 16.0 apabila data 

yang didapatkan tidak valid selanjutnya akan dilakukan kembali penyusunanan 

kuesioner.    

 

3.11 Pengumpulan Data  

Adapun penentuan data pada penelitian ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu 

: 

3.11.1 Sumber Data 

Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Data primer 

Data primer adalah merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 

perusahaan berupa hasil pengamatan setempat dan perolehan dokumen 

perusahaan serta wawancara langsung pada pimpinan perusahaan maupun 

pada karyawan yang bersangkutan.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang didapatkan secara langsung dari 

perusahaan mengenai gambaran umum perusahaan, visi misi, rencana ke 

depan perusahaan, struktur organisasi, data penjualan dan terutama tentang 

data pemasaran.  
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3.11.2 Metode Pengumpulan Data 

Adapun metrode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan 

penyebaran kuesioner, wawancara dan dokumentasi. 

1. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mewawancarai 

secara langsung para responden, untuk mendapatkan data dari keterangan 

yang berhubungan dengan objek penelitian yang berdasarkan pada tujuan 

penelitian. 

2. Penyebaran Kuesioner  

Penyebaran kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang berisi 

sejumlah pertanyaan tertulis yang disebarkan terhadap responden. 

Kuesioner ini juga berguna untuk melihat respon konsumen terhadap 

perumahan Graha Bintang itu sendiri. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau 

mengambil data-data dari catatan, dokumentasi yang sesuai dengan 

masalah yang akan diteliti. 

 

3.12 Pengolahan Data 

Pengolahan data merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian. 

Pengolahan data ini sebagai jawaban dari tujuan penelitian yang akan dilakukan. 

Penyusunan strategi pemasaran menggunakan metode Quantitative Strategic 

Planning Matrix (QSPM) dilakukan dengan menggunakan empat tahap 

pelaksanaan analisis data. Secara lebih terperinci tahapan analisis data sebagai 

berikut : 

 

3.12.1 Analisis Matriks IFE dan Matriks EFE  

Analisis matrik Internal Factor Evaluation (IFE) digunakan untuk 

meringkas dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan utama dalam area-area 

fungsional bisnis yang kemudian diberikan pembobotan. Analisis matrik External 

Factor Evaluation (EFE) digunakan untuk meringkas dan mengevaluasi informasi 

demografi, ekonomi, alam, teknologi, politik, budaya, dan kompetitif yang 
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kemudian diberikan pembobotan. Matrik IFE dapat dikembangkan dalam lima 

langkah yaitu : 

a.  Buat daftar faktor-faktor internal utama termasuk kekuatan dan kelemahan 

perusahaan.  

b.  Berilah pada setiap faktor tersebut bobot yang berkisar dari 0,0 (tidak 

penting) sampai 1,0 (sangat penting). Bobot yang diberikan pada suatu 

faktor tertentu menandakan signifikansi relatif faktor tersebut bagi 

keberhasilan perusahaan.  

c.  Tentukan rating setiap critical success factor antara 1 sampai 4, di mana : 

1. = Kelemahan besar 

2. = Kelemahan kecil 

3. = Kekuatan kecil 

4. = Kekuatan besar 

Rating mengacu pada kondisi perusahaan, sedangkan bobot mengacu pada 

industri dimana perusahaan berada. 

d. Kalikan bobot nilai dengan nilai rating-nya  untuk menentukan nilai yang 

dibobotkan untuk setiap variabel. 

e. Jumlahkan semua skor untuk mendapatkan skor total bagi perusahaan  

yang dinilai. Nilai rata-rata adalah 2,5. Jika nilai di bawah 2,5 menandakan 

bahwa secara internal, perusahaan adalah lemah. Sedangkan jika nilai 

berada diatas 2,5 menandakan posisi internal kuat. 

Tabel 3.5 Analisis Matriks IFE 

Faktor-faktor 

strategi internal 

Bobot Rating Skor 

Kekuatan : 

1. 

2. 

   

Kelemahan : 

1. 

2. 

   

Total 1,00   
Sumber : Rangkuti, 2005 

 

Selanjutnya sama halnya dengan matrik IFE, matrik EFE juga dapat 

dikembangkan dalam lima langkah yaitu :  
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a.  Buat daftar faktor-faktor eksternal utama termasuk peluang dan ancaman 

perusahaan.  

b.  Berilah pada setiap faktor tersebut bobot yang berkisar dari 0,0 (tidak 

penting) sampai 1,0 (sangat penting). Bobot yang diberikan pada suatu 

faktor tertentu menandakan signifikansi relatif faktor tersebut bagi 

keberhasilan perusahaan.  

c.  Berilah peringkat 1 sampai 4 pada setiap faktor untuk menunjukkan 

seberapa efektif strategi perusahaan saat ini dalam merespon faktor 

tersebut, dimana 4 = responnya luar biasa, 3 = responnya di atas rata-rata, 

2 = responnya rata-rata, dan 1 = responnya jelek. Penting untuk 

diperhatikan bahwa baik ancaman maupun peluang dapat menerima 

peringkat 1, 2, 3, dan 4.  

d.  Kalikan bobot setiap faktor dengan peringkatnya untuk menentukan skor 

bobot bagi masing-masing variabel.  

e.  Jumlahkan semua skor untuk mendapatkan skor total bagi perusahaan 

yang dinilai. Skor total 4,0 mengidentifikasi bahwa organisasi merespon 

dengan cara yang luar biasa terhadap peluang-peluang dan ancaman-

ancaman di pasar industinya. Sementara, skor total 1,0 menunjukkan 

bahwa organisasi tidak memanfaatkan peluag-peluang dan ancaman-

ancaman eksternal. 

Tabel 3.6 Analisis Matriks EFE 

Faktor-faktor 

strategi eksternal 

Bobot Rating Skor 

Peluang : 

1. 

2. 

   

Ancaman : 

1. 

2. 

   

Total 1,00   

Sumber : Rangkuti, 2005 

 

 

 



III-11 
 

3.12.2 Matriks IE (Internal-Eksternal)  

Penggabungan dari kedua matriks IFE dan EFE akan menghasilkan sebuah 

matriks yaitu matriks Internal –  eksternal (matriks IE), yang digunakan untuk 

menganalisis posisi perusahaan secara lebih detail dan melihat strategi apa yang 

tepat untuk diterapkan oleh perusahaan.  

Pada sumbu-x matriks IE, total nilai IFE yang diberi bobot 1,0-1,99 

menunjukkan posisi internal yang lemah, nilai 2,00-2,99 dianggap sedang, nilai 

3,00-4,00 kuat. Pada sumbu-y matriks IE, total nilai EFE yang diberi bobot 1,00-

1,99 dianggap rendah, nilai 2,00-2,99 sedang dan 3,0-4,0 tinggi. 

Matriks IE dapat dibagi menjadi tiga bagian besar yang mempunyai 

implikasi strategi yang berbeda-beda. Pertama, ketentuan untuk divisi-divisi yang 

masuk dalam sel I, II dan IV dapat digambarkan sebagai tumbuh dan membangun 

(grow and build). Strategi yang intensif (penetrasi pasar, pengembangan pasar dan 

pengembangan produk) ataun integratif (integrasi ke belakanng, integrasi ke 

depan dan integrasi horizontal) bisa menjadi yang paling tepat bagi diviv-divisi 

lain. Kedua, divisi-divisi yang masuk dalam sel III, V dan VII dapat ditangani 

dengan baik melalui strategi menjaga dan mempertahankan (hold and maintain), 

penetrasi pasar dan pengembangan produk adalah dua strategi yang paling banyak 

digunakan dalam dua jenis divisi ini. Ketiga, ketentuan umum untuk divisi yang 

masuk dalam sel VI, VIII dan IX panen atau divestasi (harvest or divest). 

Organisasi yang berhasil mampu mencapai portofolio bisnis yang masuk atau 

berada diseputarv sel I dari matriks IE (David, 2009). 
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I

VIVIV

IIIII

IXVIIIVII

Menjaga dan mempertahankan

· Penetrasi pasar

· Pengembangan 

produk

Panen atau divestasi

· Penciutan

· Divestasi

Tumbuh dan membangun

· Integrasi ke belakang, integrasi ke depan, atau integrasi 

horizontal

· Penetrasi pasar

· Pengembangan pasar

· Pengembangan produk

SKOR BOBOT TOTAL IFE

S
K

O
R

 B
O

B
O

T
 T

O
T

A
L

 E
F

E
1,02,03,04,0

3,0

2,0

1,0

Kuat

3,0 - 4,0

Sedang

2,0 - 2,99

Lemah 

1,0 – 1,99

Tinggi

3,0 – 4,0

Sedang

2,0 – 2,99

Rendah 

1,0 – 1,99

 
Gambar 3.2 Matriks IE (Internal-Eksternal) 

Sumber : David, 2009 

 

3.12.3 Matriks SWOT 

Analisis SWOT ini merupakan alat formulasi pengambilan keputusan 

untuk menentukan strategi yang ditempuh berdasarkan logika untuk 

memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat 

meminimalkan kelemahan dan ancaman. Terdapat delapan langkah dalam 

membentuk sebuah matriks SWOT (David, 2009) : 

1. Buat daftar peluang-peluang eksternal utama perusahaan. 

2. Buat daftar ancaman-ancaman eksternal utama perusahaan. 

3. Buat daftar kekuatan-kekuatan internal utama perusahaan. 

4. Buat daftar kelemahan-kelemahan internal utama perusahaan. 

5. Cocokan kekuatan internal dengan peluang eksternal, dan catat hasilnya 

pada sel strategi SO. 

6. Cocokan kelemahan internal dengan peluang eksternal, dan catat hasilnya 

pada sel strategi WO. 
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7. Cocokan kekuatan internal dengan ancaman eksternal, dan catat hasilnya 

pada sel strategi ST. 

8. Cocokan kelemahan internal dengan ancaman eksternal, dan catat hasilnya 

pada sel strategi WT.  

 

Tabel 3.7 Matriks SWOT 

IFAS 

 

EFAS 

STRENGTHS (S) 

Menemukan faktor-faktor 

kekuatan internal 

WEAKNESSES (W) 

Menentukan faktor-faktor 

kelemahan internal 

OPPORTUNIES (O) 

Menentukan peluang 

eksternal 

STRATEGI SO 

Ciptakan strategi yang 

menggunakan kekuatan 

untuk memanfaatkan 

peluang 

STRATEGI WO 

Ciptakan strategi yang 

meminimalkan kelemahan 

untuk memanfaatkan 

peluang 

THREATS (T) 

Menentukan 

ancaman eksternal 

STRATEGI ST 

Ciptakan strategi yang 

menggunakan kekuatan 

untuk mengatasi ancaman 

STRATEGI WT 

Ciptakan strategi yang 

meminimalkan kelemahan 

dan menghindari ancaman 

Sumber : Rangkuti, 1997 

Strategi SO mamanfaatkan  kekuatan internal perusahaan untuk menarik 

keuntungan dari peluang eksternal.  

Strategi WO bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan 

cara mengambil keuntungan dari peluang eksternal.  

Strategi ST menggunakan kekuatan sebuah perusahaan untuk 

menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal. Hal ini bukan berarti 

bahwa suatu organisasi yang kuat harus selalu menghadapi ancaman secara 

langsung di dalam lingkungan eksternal. 

Strategi WT merupakan taktif defensif yang diarahkan untuk mengurangi 

kelemahan internal serta menghihindari ancaman eksternal. Sebuah organisasi 

yang menghadapi berbagai ancaman eksternal dan kelemahan internal benar-benar 

dalam posisi yang membahayakan. 
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3.12.4 Matriks Perencanaan Strategis Kuantitatif (QSPM) 

Matriks QSPM digunakan untuk mengevaluasi strategi secara objektif 

berdasarkan faktor-faktor sukses utama internal-eksternal yang telah diidentifikasi 

pada tahap sebelumnya. Menurut  Umar dalam (Purwanto,  2008) ada enam  tahap 

yang harus dilakukan dalam membuat QSPM, yaitu : 

1. Membuat daftar kekuatan-kelemahan perusahaan (internal factor) dan 

ancaman-peluang perusahaan (external factor) yang diamabil langsung 

dari matrik EFE danIFE. 

2. Berikan bobot untuk masing-masing faktor internal dan faktor eksternal. 

Bobot ini, harus identik dengan bobot yang  diberikan pada matriks IFE 

dan EFE. 

3. Tuliskan alternatif strategi yang dihasilkan dalam matriks SWOT. 

4. Bila faktor yang bersangkutan ada pengaruhnya terhadap alternatif strategi 

yang sedang dipertimbangkan berikan nilai AS (Atractiveness Score) yang 

berkisar antara 1 sampai dengan 4, nilai 1 = tidak menarik, nilai 2 = agak 

menarik, nilai 3 = secara logis menarik dan nilai 4 = sangat menarik. 

5. Hitung Total Atractiveness Score (TAS) dengan cara mengalikan bobot 

dengan Atractiveness Score (AS). Total Atractiveness Score menunjukkan 

relative attractiveness dari masing-masing alternatif strateginya. 

6. Hitung nilai totalnya TAS pada masing-masing kolom QSPM. Nilai 

terbesar menunjukkan bahwa alternatif menjadi pilihan utama dan nilai 

TAS terkecil menunjukkan bahwa alternatif strategi yang dipilih terakhir. 

Tabel 3.8 Martriks QSPM 

Faktor-Faktor Sukses Kritis Bobot ALTERNATIF STRATEGI 

Strategi I Strategi II Strategi III 

AS TAS AS TAS AS TAS 

Peluang 

Ancaman 

Kekuatan 

Kelemahan 

       

Jumlah Total Nilai Daya 

Tarik 

       

Sumber : David, 2002 
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3.13 Analisa 

 Setelah melakukan pengolahan data, langkah selanjutnya adalah 

menganalisa hasil dari pengolahan data tersebut dan memberikan usulan terhadap 

perusahaan itu sendiri. Adapun hasil yang dianalisa dipenelitian ini adalah hasil 

dari matriks IE, SWOT dan QSPM.   

 

3.14 Kesimpulan dan Saran 

 Tahap kesimpulan dan saran merupakan tahap paling akhir dalam 

penelitian, kesimpulan merupakan jawaban dari tujuan yang ingin diketahui 

terhadap permasalahan yang diangkat. Sedangkan saran merupakan masukan 

kepada pihak perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. 


