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 BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif.  

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak 

diperoleh melalui prosedur statistik atau dalam bentuk hitungan lainnya, contohnya 

dapat berupa penelitian tentang kehidupan, riwayat, dan perilaku seseorang, 

disamping juga tentang peranan organisasi, pergerakan sosial atau hubungan timbal 

balik, menurut Strauss dan Corbin (2013) metode kualitatif dapat digunakan untuk 

mengungkap dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang sedikit belum 

diketahui. 

Jenis penelitian ini dapat digunakan untuk meneliti organisasi, kelompok, 

individu. Jenis jenis penelitian kualitatif diantaranya yaitu teoretisasi data, 

etnografi, pendekatan fenomenologi, riwayat hidup (life histories), dan analisis 

percakapan. Dalam rangka penerapan penelitian kualitatif beberapa keterampilan 

dibutuhkan, antara lain untuk meninjau kembali dan menganalisis situasi secara 

kritis, mengenali dan menghindari bias, mendapatkan data yang sahih dan handal 

dari informan perusahaan, dan berfikir secara abstrak Strauss dan Corbin, (2013). 

Data yang dibutuhkan adalah data yang sesuai dengan masalah-masalah yang 

ada dan sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga data tersebut akan dikumpulkan, 

dianalisis dan diproses lebih lanjut sesuai dengan teori-teori yang telah dipelajari, 

dari data tersebut akan ditarik kesimpulan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan 

dalam upaya mengidentifikasi faktor lingkungan, baik secara internal maupun 

eksternal, yang dihadapi oleh UD Berkah Component Indonesia dalam rangka 

untuk perumusan strategi dengan analisis SWOT; 
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3.2 Informan Perusahaan 

Daftar data nama informan perusahaan yang bersedia diwawancarai sebagai 

sumber informasi yaitu:  

Tabel 3.1  

Data Informan Perusahaan  

No Nama 

Informan 

Jabatan Periode Umur 

1 Nuzulus  Pemilik 20 tahun 47 

2 Setio Utomo 

(Pak Yoyok) 

Kepala bagian 

operasional 

15 tahun  43 

3 Emmy S  Kepala keuangan 11 tahun 47 

4 Fatkur Teknisi 18 tahun 38 

5 Subak Packing barang 4 tahun 26 

Sumber: UD Berkah Component Indonesia 2018 

Dari keterangan tabel 3.1 bahwa terdapat 5 informan perusahaan yang dapat 

diwawancarai oleh peneliti dan yang pertama adalah pemilik perusahaan yang 

merupakan salah satu informan key yang paling penting dalam informan 

perusahaan, pemilik (owner) memberikan semua informasi penting mengenai 

pemasaran, sumber daya manusia, keuangan dan operasional. Informan ke 2 yaitu 

kepala bagian operasional yang memberikan informan mengenai sistem kinerja di 

lokasi seperti kinerja para pegawai dalam sumber daya manusia dan operasional 

perusahaan. Informan ke 3 yaitu pegawai keuangan yang memberikan informasi 

mengenai keuangan perusahaan. Informan ke 4 yaitu pegawai teknisi yang 

memberikan informasi mengenai sistem kinerja diperusahaan dan memberikan 

pendapat mengenai sistem manajemen yang terdapat di perusahan ini, dan 

informan ke 5 yaitu pegawai bagian pack merupakan informan pendukung 

mengenai sistem manajemen yang langsung di kendalikan oleh pemilik.  
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3.3 Lokasi Penelitian dan Periode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di UD Berkah Component Indonesia pada Tahun 2018. 

Pemilihan lokasi penelitian dikarenakan UD Berkah Component Indonesia adalah 

perusahaan produksi Exhaust System (Knalpot) untuk mobil menengah keatas yang 

ada di kota Sidoarjo berlokasi di desa Urang Agung Kidul RT 13/ RW 03, Kecamatan 

Wonoayu dengan periode penelitian ini dilakukan pada awal Januari 2018 – Maret 

2018. 

3.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang Ada banyak faktor yang mempengaruhi strategi suatu perusahaan. 

Lingkungan internal yang mempengaruhi perusahaan serta lingkungan eksternal 

yang harus dihadapi oleh perusahaan semakin kompleks, maka pada penelitian ini 

akan dibuat batasan-batasan penelitian sebagai berikut: 

a. Dari lingkungan eksternal akan dibahas yaitu lingkungan di luar perusahaan 

yang mempengaruhi kegiatan perusahaan UD Berkah Component Indonesia. 

b. Dari lingkungan internal akan dibahas pada aspek-aspek pokok perusahaan 

yang meliputi gambaran umum perusahaan, pemasaran, keuangan, operasional 

dan sumber daya manusia.  

3.5 Jenis Data  

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Jenis data yang digunakan dalam 

penyusunan penelitian ini bersumber dari dua jenis data yang dikumpulkan oleh 

peneliti, yang terdiri:  
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3.5.1 Data Primer 

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari 

sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus 

dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data 

primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok, 

hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil 

pengujian Indriantoro dan Supomo, (2009). Data primer diperoleh dari pihak 

pemilik UD Berkah Component Indonesia maupun dari karyawannya itu 

sendiri, terutama mengenai kondisi perusahaan (lingkungan internal) dan 

kebijakan-kebijakan perusahaan terhadap kondisi internal maupun kondisi 

eksternal perusahaan.  

3.5.2  Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh 

pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan 

historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang 

dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Indriantoro dan Supomo, 

(2009) 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah hal yang penting dalam penelitian karena data 

yang diperoleh sangat menunjang keberhasilan penelitian yang dilakukan. Dalam 

penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan antara lain: 

3.6.1 Wawancara secara mendalam (in depth interview) 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan 



32 

 

dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu 

(Moleong, 2012). Dalam wawancara ini teknik yang digunakan untuk 

pengumpulan data berupa pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-

pertanyaan yang sistematis dan terarah. Pedoman yang dimaksud adalah 

pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya. Wawancara 

dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Kepala dan 

karyawan UD Berkah Component Indonesia. 

3.6.2 Observasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan data, dalam hal ini peneliti 

mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yaitu lokasi UD 

Berkah Component Indonesia di Kota Sidoarjo, 

  

3.6.3 Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. 

Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan 

(life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang 

berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup dan lain-lain. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan metode analisis kualitatif 

dilakukan dengan cara menyusun kata atau kalimat untuk menggambarkan serta 

menjelaskan hasil penelitian. Kemudian data yang terkumpul diolah dan dianalisa 

untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini. Dalam hal 

ini data aktual dikumpulkan, disusun, diklasifikasikan dan dianalisis untuk 
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kemudian diinterpretasikan yang memungkinkan dilakukan pemecahan masalah 

yang diselidiki sehingga memberikan gambaran dan informasi mengenai masalah 

tersebut. Menggunakan teknik analisis SWOT, yakni identifikasi faktor internal dan 

faktor eksternal untuk mengetahui ancaman (Threats), peluang (Opportunities), 

kelemahan (Weaknesses), dan kekuatan (Strenghs), kemudian dianalisis untuk 

mengetahui kondisi perusahaan yang diteliti serta merumuskan strategi yang baik 

untuk digunakan. 

 

3.8 Keabsahan Data 

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. pelaksanaan 

teknik pemeriksaaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu  dalam artikel jurnal 

Ni’mah, (2015). Ada empat kriteria yang digunakan yaitu: 

1.   Derajat kepercayaan (credibility). 

Pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari nonkualitatif. 

Kriterium ini berfungsi: pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa 

sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai; kedua, 

mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan 

pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.  

2.   Keteralihan (Transferability). 

Sebagai persoalan yaag empiris bergantung pada kesamaan antara konteks 

pengirim dan penerima. Untuk melakukan pengalihan tersebut seorang peneliti 

hendaknya mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang tentang 

kesamaan konteks. Dengan demikian peneliti bertanggung jawab untuk 

menyediakan data deskriptif secukupnya jika ia ingin membuat keputusan 
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tentang pengalihan tersebut. Untuk keperluan itu peneliti harus melakukan 

penelitian kecil untuk memastikan usaha memverifikasi tersebut, seperti 

contohnya  

3.   Kebergantungan (dependability) 

   Konsep kebergantungan lebih luas dari pada realibilitas . hal tersebut 

disebabkan peninjauan yang dari segi bahwa konsep itu diperthitungkan segala-

galanya yaitu yang ada pada  realibilitas itu sendiri ditambah faktor-faktor 

lainya yang tersangkut. 

4.   Kriteria Kepastian (confirmability) 

 Objektivitas-subjektivitasnya sesuatu hal bergantung pada orang seorang, 

Selain itu masih ada unsur kualitas yang melekat pada konsep objektivitas itu. 

Hal itu digali dari pengertian bahwa jika sesuatu itu objek, berarti dapat 

dipercaya, faktual, dan dapat dipastikan. subjektif berarti tidak dapat dipercaya, 

atau menceng. Pengertian terakhir inilah yang dijadikan tumpuan pengalihan 

pengertian objektivitas-subjektivitas menjadi kepastian.  

Hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan teknik 

triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih 

konsisten sehingga menjadi suatu data yang valid dan bisa dipertanggung 

jawabkan. Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik triangulasi. Sugiyono, (2012) Trianggulasi diartikan 

sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai 

teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan dua macam triangulasi yang termasuk dalam kategori 

credibility yaitu : 
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1. Triangulasi Teknik  

Sugiyono, (2012) triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan 

teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data 

dari sumber data yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, 

wawancara mendalam, Serta dokumentasi untuk sumber data yang sama 

secara serempak. 

2. Triangulasi Sumber  

Menurut (Sugiyono, (2012) triangulasi sumber berarti untuk 

mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang 

sama.  

3.9 Alat Analisis Data 

Hal analisis data kualitatif Moleong, (2012) Mengemukakan bahwa 

“Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriuptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang orang dan perilaku yang 

dapat diamati” 

Alat-alat analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini diambil 

berdasarkan tahapan penentuan strategi oleh Analisis SWOT menurut David, (2015). 

Dalam hal ini data aktual dikumpulkan, disusun, diklasifikasikan dan dianalisis untuk 

kemudian diinterpretasikan yang diselidiki sehingga memberikan gambaran dan 

informasi mengenai perusahaan tersebut.   Langkah selanjutnya data tersebut 

dimasukkan ke dalam teori analisis SWOT tersebut terdiri atas: 
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a. Strength (Kekuatan) 

Membahas mengenai kekuatan seperti sumber daya, terampilan karyawan 

dalam berpotensi, dan keunggulan yang bisa di handalkan di UD. Berkah 

Component Indonesia. 

b. Weakness (Kelemahan) 

Membahas mengenai kelemahan yang ada di UD. Berkah Component 

Indonesia antara lain keterbatasan seperti apa yang ada, kapabilitas yang ada di 

UD. Berkah Component Indonesia. 

c. Opportunity (Peluang) 

Membahas mengenai peluang yang ada seperti cara menjaga peluang 

yang dijalin UD. Berkah Component Indonesia dengan pemasok. 

d. Thread (Ancaman) 

Membahas mengenai ancaman yang ada selama di UD. Berkah 

Component Indonesia ini seperti hadirnya pesaing di masa kini. 

3.10 Prosedur Penelitian  

 

Prosedur penelitian adalah serangkaian kegiatan atau langkah-langkah yang 

digunakan yang dilaksanakan oleh peneliti secara teratur dan sistematis untuk 

mencapai tujuan-tujuan penelitian Adapun langkah prosedur penelitian dalam tabel 

berikut: 
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Tabel 3.2 

Timeline Penelitian 

 

NO TIMELINE 

 BULAN 

November Desember Januari Februari Maret April 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Studi literatur adalah 

pengumpulan literatur yang 
mendukung penelitian. 

Peneliti ini menggunakan 

alat analisis SWOT 
menggunakan matrik dan 

diagram 

        

                 

2 

Peneliti menemukan objek 
penelitian beserta minta 

izin kepada perusahaan 

mengenai perizinan 

melakukan penelitian di 

lokasi perusahaan dengan 

minta izin kepada pemilik 
yaitu Bapak Nuzulus 

        

                 

3 

Membuat draft pedoman 

wawancara dengan 
menyusun daftar 

pertanyaan yang akan 

diajukan sesuai dengan 
masalah yang akan diteliti 

sesuai kreteria SWOT. 

        

                 

4 

Melakukan wawancara 

diobyek penelitian dengan 
5 orang yaitu: Pemilik, 

Kepala bagian operasional, 

kepala bagian keuangan, 
teknisi, dan pegawai bagian 

pack barang sebagai 

informan penelitian. 

        

                 

5 

Menyusun dan 

mengumpulkan hasil 

wawancara dengan obyek/ 
informan penelitian 

ditranskip dengan rapi, 

teratur, dan rajin. Proses 
transkip memerlukan waktu 

13 hari 

        

                 

6 

Menganalisis dan membuat 
daftar hasil penelitian 

wawancara dianalisa di bab 

4 kemudian dibuat tabel 
matrik SWOT, diagram dan 

terakhir merumuskan 

strategi apa yang cocok 
untuk perusahaan UD. 

Berkah Component 

Indonesia 

        

                 

7 

Laporan hasil penelitian 
skripsi dikonsultasi dan 

diserahkan kepada dosen 

pembimbing 

        

                 

8 

Melakukan wawancara 

ulang dengan pemilik 

perusahaan beserta 2 
karyawan bagian teknisi 

dan packing 

        

                 

9 

Laporan hasil skripsi 

dikonsultasikan dan 
diserahkan kepada dosen 

pembimbing, penguji I dan 

Penguji II 

        

                 


