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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan adalah jenis penelitian deskriptif. Menurut 

Masyuri dan Zainuddin (2008: 34) penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

bermaksud membuat ‘penyandraan’ secara sistematis, faktual, dan akurat 

mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Penelitian deskriptif sering 

disebut penelitian survei. Menurut Supomo dan Indriantoro (2009: 26) penelitian 

deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat 

ini dari suatu populasi. Menurut Suharsimi Arikunto (2006:245) penelitian 

deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah 

penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. 

Penelitian deskriptif yang akan dilakukan adalah penelitian deskriptif 

eksploratif. Deskriptif eksploratif merupakan riset deskriptif yang bersifat 

eksploratif dan bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena. 

Dalam hal ini hanya meneliti hal-hal yang berhubungan dengan keadaan tertentu 

dalam suatu obyek. 

 Tujuan dari penelitian deskriptif eksploratif adalah untuk membuat 

gambaran secara sistematis dan akurat mengenai fakta, sifat, dan hubungan antar 

aspek yang diteliti baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Oleh karena itu, 

penelitian dilakukan dalam upaya mengidentifikasi faktor lingkungan perusahaan 

baik internal maupun eksternal. 
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3.2. Obyek dan Ruang Lingkup Penelitian 

3.2.1  Obyek Penelitian 

 Obyek penelitian dilakukan pada Rumah Sakit Lavalette Malang. Rumah 

Sakit ini terletak di Jl. WR. Supratman No. 10, Malang. 

3.2.2  Ruang Lingkup Penelitian 

 Secara umum manajemen strategi adalah serangkaian proses berupa 

perumusan (formulating), penerapan (implementing), dan evaluasi (evaluating)  

yang menghasilkan keputusan dan tindakan strategis untuk mencapai tujuan 

organisasi. Dari proses manajemen strategi di atas, peneliti membatasi ruang 

lingkup penelitian pada analisis Grand Strategy yang berasal dari pertimbangan 

dan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan. 

 

3.3. Jenis Data 

Menurut Supomo dan Indriantoro (2009: 145) pada dasarnya data 

penelitian dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu data subyek, data fisik, 

dan data dokumenter. Dalam penelitian kali ini digunakan jenis data subyek dan 

jenis data dokumenter. 

3.3.1. Data Subyek (Self – Report Data) 

Menurut Supomo dan Indriantoro (2009: 145) data subyek adalah jenis 

data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari 

seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subyek penelitian (responden). 

Data subyek diklasifikasikan berdasarkan bentuk tanggapan (respon) yang 

diberikan, yaitu: lisan (verbal), tertulis dan ekspresi. Respon verbal diberikan 

sebagai tanggapan atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dalam wawancara. 
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Respon tertulis diberikan sebagai tanggapan atas pertanyaan tertulis (kuisioner) 

yang diajukan oleh peneliti. Respon ekspresi diperoleh peneliti dari proses 

observasi. 

Beberapa jenis data subyek yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian 

ini adalah pendapat yang diberikan oleh staf bagian SDM mengenai budaya kerja, 

pendapat dari bagian manajemen mengenai salah satu keunggulan teknologi yang 

dimiliki oleh Rumah Sakit Lavalette. 

3.3.2. Data Dokumenter (Documentary Data) 

Menurut Supomo dan Indriantoro (2009: 146) data dokumenter adalah 

jenis data penelitian yang antara lain berupa: faktur, jurnal, surat-surat, notulen 

hasil rapat, memo, atau dalam bentuk laporan program. Data ini dapat menjadi 

bahan atau dasar analisis data yang kompleks dimana diperoleh dan dikumpulkan 

melalui metode observasi dan analisis dokumen yang biasa disebut content 

analysis. 

Beberapa jenis data dokumenter yang digunakan oleh peneliti dalam 

penelitian ini adalah dokumen mengenai visi, misi, tujuan, dan budaya Rumah 

Sakit Lavalette, laporan kinerja Rumah Sakit Lavalette berdasarkan indikator 

BOR, ALOS, TOI, dan BTO. 
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3.4. Sumber Data 

Menurut Supomo dan Indriantoro (2009: 146) sumber data penelitian 

terdiri atas: sumber data primer dan sumber data sekunder. 

3.4.1. Data Primer (Primary Data) 

Menurut Supomo dan Indriantoro (2009: 146-147) data primer merupakan 

sumber data penelitian yang diperoleh secara lansung dari sumber asli (tidak 

melalui perantara). Data ini dapat berupa opini subyek (orang) secara individual 

atau kelompok, hasil obervasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, 

dan hasil pengujian. Menurut Uma Sekaran (2006: 61, Jil. 2) beberapa contoh 

sumber data primer adalah responden individu, kelompok fokus, dan panel yang 

secara khusus ditentukan oleh peneliti dan di mana pendapat bisa dicari terkait 

persoalan tertentu dari waktu ke waktu, atau sumber umum seperti majalah atau 

buku tua.  

3.4.2. Data Sekunder (Secondary Data) 

Menurut Supomo dan Indriantoro (2009: 147) data sekunder merupakan 

sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui 

media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data ini dapat berupa 

bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun baik yang dipublikasikan 

maupun yang tidak dipublikasikan. Menurut Uma Sekaran (2006: 65, Jil. 2) 

terdapat beberapa sumber data sekunder, termasuk buku dan majalah, publikasi 

pemerintah mengenai indikator ekonomi, data sensus, ikhtisar statistik, basis data, 

media, laporan tahunan perusahaan, dan sebagainya. 
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Data sekunder dapat berupa data internal dan data eksternal.  

1. Data Internal 

Data Internal berasal dari dalam suatu perusahaan atau organisasi yang 

diteliti. Data ini berupa dokumen-dokumen akuntansi dan operasi yang 

dikumpulkan, dicatat dan disimpan oleh perusahaan atau organisasi 

tersebut.  

2. Data Eksternal 

Data Eksternal berasal dari luar suatu perusahaan atau organisasi yang 

diteliti. Data ini umumnya disusun oleh suatu entitas selain peneliti 

dari organisasi yang bersangkutan. 

 

3.5. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan bagian integral dari desain 

penelitian. Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data penelitian yang 

menggunakan pertanyaan secara lisan baik secara langsung maupun 

menggunakan alat komunikasi kepada subyek penelitian.  

2. Observasi 

Observasi merupakan pengumpulan metode pengumpulan data dengan 

mengamati langsung di lapangan berkaitan dengan masalah yang 

diteliti dengan menggunakan panca indera peneliti. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan 

mempelajari, mencermati, dan memahami berbagai macam dokumen-

dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian dan masalah yang 

diteliti. 

4. Studi Pustaka 

Studi Pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan studi 

literatur terhadap buku-buku, majalah-majalah, surat kabar, jurnal, atau 

artikel-artikel yang berkaitan dengan obyek penelitian dan masalah 

yang diteliti. 

 

3.6. Metode Analisis Data 

Metode analisis data merupakan sekumpulan alat-alat analisis yang 

digunakan untuk mengolah data yang didapat dalam penelitian. Hasil dari analisis 

data ini berupa informasi-informasi untuk pemecahan masalah yang tepat sasaran. 

Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Matriks Evaluasi Faktor Eksternal (EFE Matrix) 

Matriks ini digunakan untuk mengetahui peluang dan ancaman yang 

dihadapi perusahaan dari lingkungan eksternal. Langkah-langkah dalam membuat 

matriks evaluasi faktor eksternal adalah sebagai berikut: 

a. Buat daftar faktor-faktor eksternal perusahaan yaitu peluang dan 

ancaman yang mempengaruhi. Buat 10 sampai 20 faktor eksternal 

yang mempengaruhi. Daftar terlebih dahulu peluang, kemudian 

ancamannya. 
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b. Berilah pada setiap faktor yang ada bobot yang sesuai, dengan nilai 0 

(tidak penting) sampai 1 (sangat penting). Bobot tersebut 

mengindikasikan signifikansi relatif dari suatu faktor terhadap 

keberhasilan suatu perusahaan. Peluang sering mendapat bobot yang 

lebih tinggi daripada ancaman. Terkadang ancaman dapat memperoleh 

bobot yang tinggi jika ancaman itu sangat parah atau mengancam. 

Bobot yang sesuai dapat ditentukan dengan cara membandingkan 

pesaing yang berhasil dengan yang tidak berhasil atau melalui diskusi 

untuk mencapai konsensus kelompok. Jumlah total dari seluruh bobot 

adalah 1 (satu).  

c. Berilah peringkat antara 1 sampai 4 pada setiap faktor eksternal. Nilai 

tersebut menunjukkan seberapa efektif strategi perusahaan saat ini 

dalam merespon faktor tersebut, di mana 4 = responnya sangat bagus, 

3 = responnya di atas rata-rata, 2 = responnya rata-rata, 1 = responnya 

di bawah rata-rata. Peringkat didasarkan pada keefektifan strategi 

perusahaan. 

d. Kalikan bobot setiap faktor dengan peringkatnya untuk menentukan 

skor bobot. 

e. Jumlahkan skor rata-rata untuk setiap variabel guna menentukan skor 

bobot total untuk organisasi. 
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Tabel 3.1 

Matriks Evaluasi Faktor Eksternal 

 

Faktor-faktor eksternal utama Bobot Peringkat Skor 

Bobot 

Peluang 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

   

Ancaman 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

   

Total 1,00   

 
Sumber: Fred R. David (2009: 160) 

2. Matriks Evaluasi Faktor Internal (IFE Matrix) 

Matriks ini digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang 

dimiliki perusahaan. Langkah-langkah dalam membuat Matriks Evaluasi Faktor 

Internal adalah sebagai berikut: 

a. Buat daftar faktor-faktor internal perusahaan yaitu kekuatan dan 

kelemahan perusahaan. Buat 10 sampai 20 faktor internal. Daftar 

terlebih dahulu kekuatan, kemudian kelemahannya. 

b. Berilah pada setiap faktor yang ada bobot yang sesuai, dengan nilai 0 

(tidak penting) sampai 1 (semua penting). Bobot pada faktor-faktor 

tersebut menandakan signifikansi relatif faktor tersebut bagi 

keberhasilan industri perusahaan. Faktor yang dianggap memiliki 

pengaruh paling besar terhadap kinerja organisasional harus diberi 

bobot tertinggi. Jumlah total dari seluruh bobot adalah 1 (satu).  
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c. Berilah peringkat antara 1 sampai 4 pada setiap faktor internal. Nilai 

peringkat tersebut mengindikasikan apakah faktor tersebut sangat 

lemah (Nilai = 1), lemah (Nilai = 2), kuat (Nilai = 3), sangat kuat 

(Nilai = 4). Perhatikan bahwa kekuatan harus mendapat peringkat 

dengan nilai 3 atau 4, sedangkan kelemahan harus mendapat peringkat 

dengan nilai 1 atau 2. Oleh karenanya, peringkat berbasis perusahaan, 

sedangkan bobot di langkah ke-2 berbasis industri.  

d. Kalikan bobot setiap faktor dengan peringkatnya untuk menentukan 

skor bobot masing-masing variabel. 

e. Jumlahkan skor bobot masing-masing variabel untuk memperoleh skor 

bobot total perusahaan. 

Tabel 3.2 

Matriks Evaluasi Faktor Internal 

 

Faktor-faktor internal utama Bobot Peringkat Skor 

Bobot 

Kekuatan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

   

Kelemahan 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

   

Total 1,00   

 
Sumber: Fred R. David (2009: 231) 
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3. Matriks Internal-Eksternal (IE Matrix) 

Matriks IE didasarkan pada dua dimensi kunci, yaitu skor bobot total IFE 

(kekuatan bisnis) pada sumbu x dan skor bobot total EFE (daya tarik industri – 

produk-pasar) pada sumbu y. Langkah-langkah dalam menyusun Matriks Internal-

Eksternal adalah:  

a. Lihat nilai Total Rata-Rata Tertimbang Matriks EFE dan masukkan 

nilai tersebut di sumbu vertikal Matriks IE.  

b. Lihat nilai Total Rata-Rata Tertimbang Matriks IFE dan masukkan 

nilai tersebut dalam sumbu horizontal Matriks IE.  

c. Hubungkan dua nilai di sumbu vertikal dan horizontal tersebut dan 

akan ditemukan sebuah titik dimana titik tersebut akan memberikan 

alternatif strategi bagi perusahaan berdasarkan sel dalam Matriks IE.  

Gambar 3.1 

Matriks Internal-Eksternal 
 

SKOR BOBOT TOTAL IFE 

 

  

 

I II III 

IV V VI 

VII VIII IX 

 

Sumber Fred R. David (2009: 344) 

S
K

O
R

 B
O

B
O

T
 T

O
T

A
L

 E
F

E
 

Kuat 

3,0 – 4,0 

Sedang 

2,0 – 2,99  

Lemah 

1,0 – 1,99  

3,0 2,0 1,0 

Tinggi 

3,0 – 4,0 

4,0 

3,0 

2,0 

1,0 

Sedang 

2,0 – 2,99  

Rendah 

1,0 – 1,99  
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4. Matriks Strategi Besar 

Satu pedoman untuk menganalisa Grand Strategy yang tepat adalah Matriks 

Strategi Besar. Matriks Strategi Besar dibagi dalam empat kuadran. Empat 

kuadran ini didasarkan pada dua dimensi evaluatif: posisi kompetitif dan 

pertumbuhan pasar (industri).  

Gambar 3.2 

Matriks Grand Strategy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Fred R. David (2009: 348) 

5. Matriks QSPM 

Matriks Perencanaan Strategis Kuantitatif (Quantitative Strategic Planning 

– QSPM) adalah alat yang memungkinkan para penyusun strategi mengevaluasi 

berbagai strategi alternatif secara objectif, berdasarkan faktor-faktor keberhasilan 

penting eksternal dan internal yang diidentifikasi sebelumnya. Matriks QSPM 

juga membutuhkan penilaian intuitif yang baik seperti alat analisis lainnya. 
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Kuadran I 

1. Pertumbuhan terkonsentrasi 

2. Pengembangan pasar 

3. Pengembangan produk 

4. Integrasi vertikal 

5. Integrasi horisontal 

6. Diversifikasi konsentrik 

Kuadran II 

1. Pertumbuhan terkonsentrasi 

2. Pengembangan pasar 

3. Pengembangan produk 

4. Integrasi horisontal 

5. Divestasi 

6. Likuidasi 

Kuadran III 

1. Strategi berbenah diri 

2. Diversifikasi konsentrik 

3. Diversifikasi konglomerat 

4. Divestasi 

5. Likuidasi 

Kuadran IV 

1. Diversifikasi konsentrik 

2. Diversifikasi konglomerat 

3. Usaha patungan 
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Langkah-langkah yang diperlukan dalam mengembangkan Matriks QSPM 

adalah sebagai berikut: 

a. Buatlah daftar berbagai peluang / ancaman eksternal dan kekuatan / 

kelemahan internal utama di kolom kiri Matriks QSPM. 

b. Berilah bobot pada setiap faktor eksternal dan internal utama tersebut. 

Bobot ini sama dengan bobot yang ada di dalam Matriks EFE dan 

Matriks IFE. 

c. Mengidentifikasi berbagai strategi alternatif yang harus 

dipertimbangkan untuk diterapkan dalam perusahaan. Catat strategi-

strategi ini di baris teratas Matriks QSPM. 

d. Menentukan Skor Daya Tarik (AS – Attractiveness Score), yaitu nilai 

yang mengidentifikasikan daya tarik relatif dari setiap strategi yang 

dipilih. Kisaran skor daya tarik adalah 1 = tidak memiliki daya tarik, 2 

= daya tariknya rendah, 3 = daya tariknya sedang, 4 = daya tariknya 

tinggi.  

e. Menghitung Skor Daya Tarik Total (TAS – Total Attractiveness 

Score), yaitu hasil kali antara bobot dengan skor daya tarik di setiap 

baris. Skor daya tarik total mengindikasikan daya tarik relatif dari 

setiap strategi alternatif, dengan hanya mempertimbangkan dampak 

faktor keberhasilan penting eksternal atau internal yang berdekatan. 

f. Menghitung jumlah keseluruhan daya tarik total (STAS – Sum Total 

Attractiveness Score). Nilai ini akan menunjukkan strategi paling 

menarik di setiap rangkaian alternatif. 
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Tabel 3.3 

Matriks QSPM 
 

  Alternatif Strategi I Alternatif Strategi II 

Faktor-faktor Utama Bobot AS TAS AS TAS 

Peluang 

 

     

Ancaman 

 

     

 1,0     

Kekuatan 

 

     

Kelemahan 

 

     

 1,0     

Total   STAS  STAS 

 
Sumber: Fred R. David (2009: 353) 

 

 


