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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Objek Penelitian dan Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada UKM FN sebagai usaha yang akan di teliti. 

Dilakukan dengan pertimbangan bahwa usaha tersebut mengalami kendala yang 

di sebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Penelitian dilakukan pada 

pemilik, karyawan dan konsumen sebagai objek penelitian. 

Penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian yang 

digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif 

adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan study kasus (case study).  

 

3.2. Variabel penelitian dan Definisi Oprasional 

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk 

merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat 

memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), namun secara 

bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats). 

Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan 

misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Analisis SWOT membandingkan 

antara faktor eksternal Peluang dan Ancaman dengan faktor internal Kekuatan dan 

Kelemahan. (Rangkuti, 2009) 

A. Faktor Eksternal  

Faktor eksternal adalah faktor-faktor berupa daya tarik perusahaan 

yang meliputi peluang dan ancaman dalam menarik konsumen di UKM 

FN. Analisis eksternal yang meliputi peluang dan ancaman dilakukan 

untuk mengetahui kinerja perusahaan dalam berhadapan dengan 

lingkungan eksternalnya.  

B. Faktor Internal  

Faktor internal adalah faktor-faktor berupa daya tarik perusahaan yang 

meliputi kekuatan dan kelemahan dalam menarik konsumen di UKM FN. 

Analisis faktor internal yang meliputi kekuatan dan kelemahan dilakukan 

untuk mengetahui kinerja perusahaan tersebut secara internal.  
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Tabel 3.1 Variabel Penelitian dan Definisi oprasional 

Variabel  Definisi oprasional Pengukuran  Target Responden 

Faktor – faktor 

internal  

(Kekuatan dan 

kelemahan) 

Kekuatan: 

Faktor – faktor 

kekuatan yang 

dimiliki 

perusahaan. 

Kelemahan: 

Faktor – faktor 

kekurangan yang 

dimiliki 

perusahaan. 

Mengunakan 

Eksternal 

FactorsAnalysis 

Summary 

(EFAS) 

Respondennya 

adalah: 

- Pemilik 

- Karyawan 

- Konsumen  

Faktor – faktor 

Eksternal 

(Peluang dan 

Ancaman) 

Peluang: 

Faktor – faktor 

yang berpotensi 

untuk digunakan 

mengembangkan 

UKM. 

Ancaman: 

Identifikasi resiko 

– resiko yang 

mengakibatkan 

kemunduran bagi 

perusahaan. 

Mengunakan 

Eksternal 

FactorsAnalysis 

Summary 

(EFAS) 

Respondennya 

adalah: 

- Pemilik 

- Karyawan 

Konsumen 

Sumber : Data olahan (2018) 

3.3. Kerangka Penyelesaian Permasalahan 

3.3.1. Identifikasi masalah 

Identifikasi permasalahan dilakukan berdasarkan latar belakang 

permasalahan yang ada di UKM FN adalah tujuan utama yang mendasari 

permasalahan, dalam hal ini juga dilakukan sebagai salah satu upaya untuk 

mengembangkan UKM FN dan permasalahan tersebut teridentifikasi di bab I. 

3.3.2. Studi Pustaka 

Kajian literatur yang dilakukan dalam penelitian ini adalah literatur 

mengenai strategi perusahaan yang berasal dari jurnal ilmiah, proceeding, dan 

textbook. Literatur yang digunkan adalah teori SWOT dan penelitian terdahulu 

tentang SWOT dari tahun 2012 sampai 2017. 

3.3.3. Studi Lapangan 

Menggamati lingkungan perusahaan dengan metode observasi dan 

pengamatan langsung untung memperoleh informasi dari lingkungan eksternal 
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secara langsung, studi lapangan mengunakan metode observasi yang di lakukan 

ditempat produksi UKM FN, observasi terhadap produk pesaing dan konsumen. 

3.3.4. Perumusan masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dan ditinjau dari studi pustaka 

maupun studi lapangan maka perumusan masalah dari penelitian ini di Bagaimana 

cara menganalisis Pengembangan Usaha Produksi Kopi Bubuk dengan 

Menggunakan Metode SWOT” (Studi Kasus UKM FN) 

3.3.5. Penentuan Tujuan 

Setelah permasalahan dirumuskan, kemudian ditetapkan tujuan untuk 

mengetahui apa saja yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut. Tujuan ini 

kemudian dijadikan acuan dalam pembahasan sehingga hasilnya sesuai dengan 

tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan penelitia ini adalah melakukan evaluasi 

dengan metode SWOT untuk mendapatkan strategi yang tepat. 

3.3.6. Penetapan Variabel Penelitian 

Sebelum variabel ditentukan maka perlu dilakukan identifikasi awal 

variabel. Dalam penelitian ini digunakan variabel internal dan eksternal di 

perusahaan yang akan di teliti. 
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3.3.7. Perancangan Desain Wawancara dan Kuisioner 

Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu 

wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara sistematis 

dan pertanyaan yang diajukan telah disusun. Desain wawancara diadaptasi dalam 

Olin Lintang (2016). Dari 3 desain wawancara tersebut digunakan untuk alat 

wawancara kepada pemilik usaha. Kuisioner  di bagikan kepada para responden 

untuk mengisi butir - butir faktor internal dan eksternal perusahaan yang telah di 

tentukan. desain wawancara dan kuisioner ada di lampiran 1 

 

 

Perancangan desain wawancara  dan kuisioner 

Pengumpulan data 

- Data hasil wawancara, oveservasi, dan dokumentasi 

- Penyebaran dan pengumpulan kuisioner 

 

Pengolahan data 

- Melakukan perhitungan matrik faktor internal 

- Melakukan perhitungan matrik faktor eksternal 

 

Analisis Dan Intepretasi Data 

1. Analisis perhitungan SWOT  

2. Analisis perhitungan matrik General Electric 

(GE) 

3. Merumuskan strategi pengembangan usaha 

Kesimpulan dan saran 
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Gambar 3.1 Metodologi penelitian 
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3.3.8. Pengumpulan Data 

Agar dalam pelaksanaan penelitian dapat dijalankan dengan mudah serta 

sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka diperlukan langkah 

pemecahan yang baik dan pada pemecahan masakah teresebut dibutuhkan data – 

daya pendukung, metode yang di gunakan adalah: 

A. Wawancara. 

Hasil dari wawancara berupa data sejarah singkat UKM, permasalahan 

yang di hadapi UKM, keungulan UKM, dan lingungan UKM. direkam 

dalam handphone kemudian akan di konversikan kedalam bentuk 

transkip uraian kata guna mempermudah dalam pengolahan data. 

B. Observasi.  

Observasi dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang sesuai  

penelitian karena mengadakan pengamatan secara langsung. Peneliti 

mengobservasi lingkungan sekitar tempat usaha dan didalam perusahaan 

(tempat produksi dan tempat penjualan). Observasi memfokuskan pada 

kegiatan proses produksi dan penjualan. Dari hasil observasi yang 

dilakukan peneliti makan akan mendapatkan dati alur proses produksi, 

kegiatan penjualan, dan respon masyarakat sekitar perusahaan. 

C. Dokumentasi 

Pengumpulan data dengan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan 

data melalui dokumen-dokumen tertulis maupun gambar dan foto. 

Peneliti mengambil data foto seperti foto proses produksi, penjualan, dan 

profil perusahaan. Juga dokumen prusahaan seperti hasil produksi, 

penjualan, dan cakupan wilayah pemasaran. Pengumpulan data seperti ini 

oleh sebagian peneliti diyakini integritasnya karena mengambil dari 

berbagai sumber yang relevan. 

D. Penyebaran dan pengumpulan Kuisioner 

Penyebaran kuisioner dilakukan untuk mendapatkan data tentang faktor 

internal dan eksternal perusahaan. Kuisioner di berikan kepada para 

responden atau staf yang ada dalam perusahaan. 
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3.3.9. Uji Tringulasi 

Teknik trianguasi merupakan teknik yang digunakan untuk mengumplkan 

data sekaligus menguji keabsahan data tersebut. Triangulasi dapat diartikan 

sebagai pengecekna data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan 

berbaagai waktu. Dengaan demikian terdapat tiga macam triangulasi, diantaranya 

triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan tringulasi waktu 

Sugiyono, (2010). Peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dalam 

pengujian validitas datta penelitian ini, karena teknik ini lebih mengacu pada 

validitas dengan mengecek data yang diperoleh dari beberapa sumber, kemudian 

data yang didapat tersebut dideskripsikan, dikategorisasikan dan dianalisis 

sehingga menghasilkan suattu kesimpulan. Penulis akan melakukan wawancara 

kepada beberapa narasumber dengan beberapa pertanyaan yang sama untuk 

menguji apakah data yan didapat dari satu narasumber dengan yang lainnya valid 

atau tidak. 

Menurut Hamidi dan Moleong (2004), triangulasi sumber yaitu menguji 

data dan informasi dengan cara mencari data dan informasi yang sama kepada 

subjek lain. Data dan informasi tertentu perlu ditanyakan kepada responden yang 

berbeda atau dengan bukti dokumentasi. 

Dalam penelitian kualitatif pengamatan (observasi) dan wawancara 

merupakan dua teknik pengumpulan data (alat ukur) yang utama, karena 

mempunyai kesahihan dan keandalan yang tinggi dan mampu menjaring data 

verbal dan non verbal tentang aspek perilaku manusia. Untuk mengurangi 

kelemahan masing – masing teknik yang di sebabkan faktor peneliti sebagai 

instrumen kunci, kedua teknik tersebut dapat digunakan secara tumpang tindih 

sehingga kesahihan dan keandalanya dapat di tingkatkan. Kemudian dapat pula 

dilakukan dengan triangulasi mengunakan angket, sebagaimana digambarkan 

pada analogi triangulasi. Dengan demikian data yang diperoleh akan valid, dan 

keabsahan data juga tinggi 

3.3.10. Pengolahan data 

Sebelum membuat dan menganalisis SWOT maka akan dilakukan 

perhitungan matrik faktor internal (IFAS) dan matrik faktor internal  

(EFAS). 
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A. Perhitungan matrik faktor internal (IFAS)  

Perhitungan faktor internal di perlukan untuk mengetahui dan mentukan 

variabel – variabel yang mempengaruhi kekuatan dan kelemahan yang 

dimiliki perusahaan. Penetapan variabel untuk membuat matrik faktor 

internal (IFAS) 

Tabel 3.2 Contoh matrik faktor internal 

Faktor – faktor 

strategi internal 
Bobot Rating bobot x rating 

Kekuatan 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

Kelemahan 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

Total     

            Sumber : Data olahan (2017) 

B. Perhitungan matrik faktor eksternal (EFAS) 

Perhitungan faktor eksternal di perlukan untuk mengetahui dan 

mentukan variabel – variabel yang mempengaruhi peluang dan 

ancaman uyang dimiliki perusahaan. Penetapan variabel untuk 

membuat matrik faktor elsternal (EFAS) 

Tabel 3.3 Contoh matrik faktor eksternal 

Faktor – faktor 

strategi eksternal 

Bobot  Rating  Bobot x rating 

Peluang  

- 

- 

- 

- 

- 

   

Ancaman  

- - 

- 

- 

- 

   

Total     

Sumber : Data olahan (2017) 
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2.2.11. Analisis dan Interpretasi Data 

Setelah menganalisis hasil pengolahan data untuk mengetahui semua 

faktor yang berpengaruh dalam analisis SWOT (Strengths, Opportunities, 

Weaknesses, dan Threats) maka selanjutnya akan digunakan untuk melakukan 

perhitungan dan menganalisis 

A. Matrik SWOT (Strengths, Opportunities, Weaknesses, dan Threats). 

Dengan menggunakan Faktor strategi (eksternal dan internal) 

seperti yang telah dijelaskan dalam tabel EFAS dan IFAS. Pindahkan 

faktor peluang dan ancaman dari tabel EFAS serta tambahkan faktor 

kekuatan dan kelemahan dari tabel IFAS kedalam sel yang sesuai 

dengan dalam matrik SWOT (diagram 2.2). Berdasarkan pendekatan 

tersebut, kita dapat membuat berbagai kemungkinan alternatif strategi 

(SO, ST, WO, WT) seperti contoh diagram dibahwa ini : 

Tabel 3.4 contoh Matrik SWOT 

IFAS 

EFAS 

STRENGTHS (S) 

  Hubungan baik 

dengan konsumen. 

 

WEAKNESSES(W) 

 Manajemen yang 

kurang bagus. 

OPPERTUNIES (O) 

 Daya beli 

konsumen yang 

meningkat. 

 

STRATEGI SO 

 Memberikan 

pelayanan terbaik 

untuk konsumen. 

STRATEGI WO 

 Melakukan 

pembenahan dalam 

manajemen. 

 

THEATHS (T) 

 Pesaing baru 

terus 

bermunculan. 

 

STRATEGI ST 

 Melakukan promosi 

penjualan. 

STRATEGI WT 

 Mengoptimalkan 

sistem manjeman 

terutama bagian 

pemasaran. 

Sumber : Data olahan (2017) 
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B. Analisis perhitungan matrik General Electric (GE) 

Untuk melakukan analisis perhitungan matrik general electric 

membutuhkan faktor dari daya tarik industri dan faktor kekuatan bisnis. 

1. Faktor daya tarik industri  

Cara menguur daya tarik industri adalah: 

a. Tentukan faktor – faktor yang mempengaruhi daya tarik 

industri. 

b. Proporsi pembobotan untuk seluruh faktor tidak boleh melebihi 

100, untuk mengetahui faktor apa saja yang paling dominan 

c. Masing – masing faktor diberi rating 1,0 (tinggi), 0,5 (sedang), 

dan 0,0 (rendah). 

Tabel 3.5 contoh penentuan faktor daya tarik industri 

Faktor daya tarik industri Bobot  Rating  Bobot x Rating 

1. 

2. 

3.  

 

   

TOTAL 100   

Sumber : Data olahan (2017) 

2. Faktor kekuatan bisnis 

Cara mengukurnya sama dengan cara mengukur faktor daya 

tarik industri dengan tabel di atas,  

Tabel 3.6 contoh faktor kekuatan bisnis 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data olahan (2017) 

Selanjutnya, setelah mendapatkan faktor dari daya tarik 

industri dan faktor kekuatan bisnis maka hasil tersebut akan 

dimasukan kedalam matrik General Electric (GE). 

 

 

Faktor kekuatan bisnis Bobot  Rating  Bobot x Rating 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

  

TOTAL 100   
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C. Merumuskan strategi pengembangan usaha 

Setelah mendapatkan hasil plot perhitungan dari matrik GE maka 

akan di ketahui strategi alternatif pengembangan usaha seperti 

membangun kekyatan pemasaran, membangun kekuatan produksi, 

membangun kekuatan keuangan dan manajerial, dan sebagainya. 

Gambar 3.2 contoh GE Matrik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Rangkuti (2009) 
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3.2.12. Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil dari pembahasan tersebut kemudian diaambil beberapa 

kesimpulan yangmerupakan hasil akhir dari penelitian ini. Berdasarkan hasil 

pengambilan kesimpulan maka dapat diberikan beberapa rekomendasi, usulan, 

atau masukan bagi UKM FN yang menjadi objek penelitian dalam upaya 

mengembangkan usahanya. Selain itu juga aan diberi saran – saran untuk 

penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 


