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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam menciptakan 

model bisnis baru sebagai alternatif strategi pada Rock Hotel dengan menggunakan 

pendekatan Business Model Canvas yang digabungkan dengan analisis kerangka 

kerja empat langkah Blue Ocean Strategy. Menurut Sugiyono (2014:13), metode 

penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang memiliki positivisme sebagai 

dasar filsafatnya, dimana memandang bahawa gejala, realitas atau fenomena dapat 

diklasifikasikan, relatif tetap, teramati, terukur dan mempunyai hubungan sebab 

akibat. Penelitian ini digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. 

Sedangkan menurut Herdiansyah (2011:9) Penelitian kualitatif merupakan 

penelitian ilmiah yang bertujuan memahami suatu fenomena dalam konteks sosial 

secara alamiah dengan mengedepankan proses komunikasi secara mendalam antara 

peneliti dengan fenomena yang diteliti. 

 Penelitian kualitatif dalam jenis ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. 

Penelitian deskriptif menurut Wibisono (2005:18) memiliki tujuan untuk 

menggambarkan karakteristik sebuah populasi atau suatu fenomena. Penelitian 

deskriptif dilakukan untuk menjawab pertanyaan siapa (how), apa (what), kapan 

(when), di mana (where) dan bagaimana (how).  Selain itu menurut Nawawi & 

Martini (2006:73), penelitian deskriptif merupakan sebuah metode yang 

menggambarkan suatu keadaan objektif atau peristiwa tertentu berdasarkan fakta – 

fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya yang kemudian diambil sebuah 

kesimpulan umum berdasarkan fakta – fakta historis tersebut. 
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 Pendekatan studi kasus (case study) merupakan pendekatan yang digunakan 

di dalam penelitian ini. Menurut Creswell dalam Herdiansyah (2011:76) 

pendekatan studi kasus (case study) dalam penelitian deskriptif kualititatif adalah 

suatu model yang menekankan eksplorasi dari sistem yang terbatas (bounded 

system) pada suatu kasus atau beberapa kasus secara mendetail, yang disertai 

dengan penggalian data yang mendalam dengan melibatkan beragam sumber 

informasi. Sehingga di dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis deskriptif 

secara mendalam pada Rock Hotel untuk memperoleh keakuratan data. 

 

3.2. Lokasi dan Periode Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Rock Hotel yang bertempat di Jalan Barata 

Jaya 17 No. 55, Gubeng, Baratajaya, Kota Surabaya, Jawa Timur. Penelitian ini 

dilakukan dalam jangka waktu dari bulan Oktober 2017 hingga Desember 2017. 

 

3.3. Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian adalah hal yang krusial kedudukannya di dalam sebuah 

penelitian, subjek penelitian harus diidentifikasi terlebih dahulu sebelum peneliti 

siap untuk mengumpulkan data. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah manajer 

Rock Hotel dan pihak yang terlibat dalam kegiatan utama (key activities) Rock 

Hotel yang merupakan karyawan Rock Hotel yaitu Supervisor Front Office dan 

Supervisor Food & Beverage dari resto dan kafe yang dimiliki Rock Hotel, serta 

tiga pelanggan yang pernah menginap di Rock Hotel sebagai informan pendukung.  
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3.4. Sumber Data 

Data merupakan fakta – fakta yang diberikan kepada peneliti yang 

bersumber dari lingkungan studi yang dilakukan. Berdasarkan jenis sumber data 

yang diperoleh, terdapat dua jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data 

sekunder (Cooper & Schindler, 2011). 

 Data primer merupakan data mentah tanpa interpretasi atau pernyataan yang 

mewakili suatu opini atau posisi resmi, dalam hal ini data primer dapat berupa 

memo, surat, hasil wawancara atau pidato baik dalam format audio, video, maupun 

transkrip tertulis. Sumber data primer yang digunakan untuk penelitian ini adalah 

hasil wawancara secara langsung dan tidak langsung dengan manajer Rock Hotel 

selaku informan kunci yang mengetahui tentang keseluruhan aktivitas usaha. Data 

yang diperoleh antara lain terkait segmen pelanggan, proposisi nilai, saluran, 

hubungan pelanggan, arus pendapatan, sumber daya utama, aktivitas kunci, 

kemitraan utama, struktur biaya. Pihak yang terlibat dalam kegiatan utama usaha 

(key activities) yaitu supervisor front office dan supervisor food & beverage pada 

resto dan kafe Rock Hotel dijadikan sebagai data primer yang digunakan untuk 

mengetahui segmen pelanggan, proposisi nilai, saluran dan hubungan pelanggan 

pada Rock Hotel. Selain itu, sebagai sumber data pendukung, tiga pelanggan yang 

pernah menginap di Rock Hotel digunakan untuk mengkonfirmasi segmen 

pelanggan, proposisi nilai, saluran dan hubungan pelanggan yang dimiliki oleh 

Rock Hotel. Dalam hal ini, pelanggan 1 dan 3 merupakan pelanggan yang menginap 

dengan tujuan bisnis dan pelanggan 2 merupakan pelanggan yang menginap dengan 

tujuan perjalanan satu orang. 
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 Sedangkan data sekunder merupakan data yang berasal dari ensklopedia, 

literatur buku, artikel, surat kabar, serta siaran warta berita. Sumber data  sekunder 

yang digunakan di dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan yang 

berupa literatur buku dan jurnal atau penelitian yang berkaitan dengan manajemen 

strategi, model bisnis dan perhotelan. Selain itu data sekunder juga diperoleh dari 

ulasan – ulasan pelanggan dari online travel agent yang bekerja sama dengan Rock 

Hotel. 

 

3.5. Metode Pengumpulan Data 

Langkah yang paling penting dalam melakukan sebuah penelitian adalah 

pengumpulan data. Menurut Sugiyono (2014:401) agar data dapat memenuhi 

standar yang ditetapkan maka pengumpulan data harus dilakukan pada kondisi yang 

alamiah. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan metode wawancara 

(interview), observasi (observation) dan dokumentasi (documentation). 

1. Wawancara  

Wawancara merupakan sebuah prosedur untuk memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara melakukan aktivitas tanya jawab dengan bertatap 

muka. Menurut Moloeng (2007:186), wawancara merupakan percakapan dengan 

maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pewawancara (interviewer) 

mengajukan pertanyaan kepada terwawancara (interviewee) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan pewawancara. Pada penelitian ini digunakan penelitian 

dengan jenis semi terstruktur. Wawancara jenis ini memiliki beberapa karakteristik 

yaitu pertanyaan yang diberikan bersifat terbuka, namun ada batasan tema dan alur 

pembicaraan serta adanya pedoman yang dijadikan patokan urutan, alur, serta 
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penggunaan kata yang dapat digunakan sebagai alat kendali bagi peneliti selama 

wawancara berlangsung. 

2. Observasi 

Observasi merupakan pengamatan dan juga pencacatan secara sistematik 

yang muncul di dalam peristiwa - peristiwa yang ada pada objek penelitian. 

(Nawawi & Martini, 2006). Menurut Hadi dalam (Sugiyono, 2002) Di dalam 

melakukan observasi, peneliti menjalankan sebuah proses yang tersususun dari 

berbagai proses biologis dan psikologis seperti pengamatan dan ingatan. 

Penggunaan observasi digunakan oleh penulis agar dapat memahami setiap perilaku 

yang tampak secara lebih lengkap dan tajam. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode pegumpulan data untuk mencari data – 

data mengenai permasalahan yang diteliti melalui berbagai laporan yang ada di 

organisasi, data gambar atau foto dan lain sebagainya. Penggunaan dokumentasi 

digunakan oleh penulis agar dapat memahami dan menjabarkan penelitian yang 

dilakukan. 

Setelah melakukan pengumpulan data, maka untuk menentukan tingkat 

keakuratan dan keabsahan data yang diperoleh, maka dibutuhkan uji keabsahan 

data. Menurut Sugiyono (2014:458), dalam penelitian kualitatif uji keabsahan data 

meliputi uji kredibilitas, uji transferbility, uji dependability, dan uji confirmability  

Dalam hal ini, penulis menggunakan member check sebagai uji kredibilitas 

data. Member check bertujuan agar informasi yang didapat dan yang akan 

digunakan di dalam penelitian sesuai dengan apa yang diberikan dan dimaksud 



53 
 

pemberi data. Agar data tersebut valid dan semakin kredibel maka diperlukan 

kesamaan pemahaman dan kesepakatan yang sama antara para pemberi data. 

Penulis juga melakukan pengujian transferbility. Pengujian ini bertujuan 

untuk menentukan derajat ketepatan pada hasil penelitian sehingga penelitian 

tersebut dapat ditransfer atau digunakan dalam situasi lain. Dalam hal ini penulis 

membuat laporan penelitian dengan memberikan uraian secara rinci, jelas, 

sistematis dan dapat dipercaya. Dengan demikian hasil penelitian ini dapat 

diaplikasikan dalam konteks dan situasi sosial lain. 

Selain itu, agar proses penelitian yang dilakukan reliabel dan sejalan dengan 

teori yang digunakan maka penulis menggunakan uji dependability dengan cara 

melakukukan audit keseluruhan aktivitas penulis mulai dari menentukan masalah 

atau fokus, mensurvey lapangan, menentukan sumber data yang ingin diteliti 

hingga pada kesimpulan dengan melalui pertimbangan pembimbing di lapangan. 

Sehingga penelitian ini menjadi reliabel.  

Selanjutnya penulis menggunakan pengujian confirmability agar penelitian 

yang dihasilkan obyektif dengan cara mengkonfirmasi kebenaran pengumpulan 

data ke berbagai sumber di lapangan. 

 

3.6. Teknik Analisis Data 

 Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh 

Jonker, Pennik, dan Wahyuni (2011) sebagai alat untuk mengkaji permasalahan 

dalam penerapan strategi bisnis pada Rock Hotel. Teknik yang digunakan meliputi: 

1. Teknik menghasilkan data. Pada penelitian ini data dihasilkan dari berbagai 

sumber melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada tahap ini penulis 
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melakukan beberapa kali wawancara agar mendapatkan data semaksimal 

mungkin. 

2. Teknik mendaftarkan data. Wawancara yang dilakukan menggunakan 

pendekatan yang lebih terbuka dengan cara mengajukan sedikit pertanyaan agar 

responden dapat menafsirkan jawaban seluas mungkin. 

3. Teknik mengklasifikasikan data. Pada tahap ini, data disusun dan di kategorikan 

berdasarkan pandangan, pendapat atau kriteria tertentu. 

4. Teknik menganalisis data. Data mentah yang dikumpulkan selanjutnya diolah 

sehingga menjadi data yang sesuai dan diperlukan oleh penulis. Dalam tahap ini 

Business Model Canvas dan kerangka kerja empat langkah Blue Ocean Strategy 

digunakan sebagai alat bantu.  

Setelah melakukan analisis terhadap Rock Hotel, mengkategorikan data 

yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan penulisan. Maka selanjutnya penulis 

memasukan data – data tersebut ke dalam kesembilan blok Business Model Canvas. 

Kesembilan blok tersebut terdiri atas: 

1. Key Resources (Sumber Daya Utama), blok yang membahas tentang sumber 

daya utama yang dimiliki oleh Rock Hotel. 

2. Key Activities (Aktivitas Kunci), blok yang membahas tentang aktivitas kunci 

yang dilakukan oleh Rock Hotel. 

3. Key Partnerships (Kemitraan Utama), blok yang membahas tentang mitra 

utama yang dimiliki oleh Rock Hotel. 

4. Cost Structure (Struktur Biaya), blok yang membahas tentang struktur biaya 

yang dimiliki oleh Rock Hotel. 
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5. Customer Segments (Segmen Pelanggan), blok yang membahas tentang 

pelanggan yang dituju oleh Rock Hotel. 

6. Value Propositions (Proporsi Nilai), blok yang membahas tentang proporsi 

nilai yang dimiliki oleh Rock Hotel. 

7. Channels (Saluran), blok yang membahas tentang saluran yang digunakan oleh 

Rock Hotel 

8. Customer Relationships (Hubungan Pelanggan), blok yang membahas tentang 

hubungan pelanggan yang diterapkan oleh Rock Hotel. 

9. Revenue Streams (Arus Pendapatan), blok yang membahas tentang arus 

pendapatan yang terjadi di Rock Hotel. 

Setelah memasukan data – data ke dalam kesembilan blok Business Model 

Canvas maka diperoleh model bisnis yang dijalankan oleh Rock Hotel. Selanjutnya 

model bisnis dianalisis dengan menggunakan kerangka kerja empat langkah Blue 

Ocean Strategy agar dapat menciptakan inovasi nilai yang dapat ditawarkan oleh 

Rock Hotel, maka diajukan empat pertanyaan kunci yang ada pada kerangka kerja 

empat langkah Blue Ocean Strategy. Empat pertanyaan kunci tersebut meliputi: 

1. Faktor apa saja yang harus dihapuskan dari faktor – faktor yang telah 

diterima begitu saja oleh industri? 

2. Faktor apa saja yang harus dikurangi hingga di bawah standar industri? 

3. Faktor apa saja yang harus ditingkatkan hingga di atas standar industri? 

4. Faktor apa saja yang belum pernah ditawarkan di industri sehingga harus 

diciptakan? 

Pada tahap ini kerangka kerja empat langkah digabungkan dengan Business 

Model Canvas dengan menggunakan tiga pendekatan untuk memudahkan dalam 
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menanyakan empat pertanyaan kunci pada masing – masing pendekatan. 

Pendekatan tersebut meliputi: 

1. Sudut Pandang Biaya (Cost Perspective) 

Mengajukan empat pertanyaan kunci pada blok key resources, key activities, 

key partnerships dan cost structure. Tahap ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi elemen infrastruktur biaya mana yang paling tinggi dan 

mengevaluasi apa yang terjadi jika elemen tersebut dihapus atau dikurangi. 

Identifikasi elemen – elemen mana yang hilang dan apa yang bisa dibuat 

untuk mengkompensasi hilangnya elemen – elemen tersebut. Selanjutnya 

identifikasi infrastruktruktur apa yang ingin diciptakan atau ditingkatkan 

dan analisis seberapa bernilai elemen tersebut ketika diciptakan. 

2. Sudut Pandang Pelanggan (Costumer Perspective) 

Mengajukan empat pertanyaan kunci pada tiap – tiap blok sisi pelanggan 

yang meliputi channels, costumer relationships, costumer segments dan 

revenue streams dan analisis apa yang terjadi pada blok sisi biaya jika ada 

elemen yang dihapuskan, dikurangi, ditingkatkan atau diciptakan. 

3. Sudut Pandang Proposisi Nilai (Value Propositions Perspective) 

Proses ini bertujuan untuk mentransformasikan value propositions yang ada 

pada model bisnis, dengan cara mengajukan empat pertanyaan kunci secara 

bersama - sama dengan mempertimbangkan sisi biaya (key resources, key 

activities, key partnerships dan cost structure) dan melakukan evaluasi 

elemen apa yang harus atau dapat diubah pada sisi nilai (channels, costumer 

relationship, costumer segments dan revenue streams). 


