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3. METODE PENELITIAN 

 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2015 sampai 20 April 

2015 yang berlokasi di Jalan Dieng Km.4, Sibunderan, RT 05, RW 04, Krasak, 

Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan 

lokasi dilakukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan di lokasi 

tersebut, terdapat industri yang mengusahakan manisan carica sebagai produk 

unggulan OVOP.  

 

3.2. Jenis dan Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan 

pendekatan manajemen strategi. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

dimaksudkan untuk menggambarkan situasi atau kejadian, dan data yang 

dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari 

penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi, maupun mempelajari implikasi 

(Azwar, 1999). Tujuan penelitian deskriptif menurut Narbuko dan Achmadi 

(2009) untuk pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-

fakta dan sifat-sifat populasi.  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey. Metode survey 

merupakan suatu metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan pertanyaan 

terstruktur, kemudian seluruh jawaban akan dicatat, diolah, dan dianalisis 

(Prasetyo dan Lina, 2008). 

 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer 

diperoleh melalui observasi, wawancana langsung menggunakan kuesioner 

kepada pihak internal dan eksternal. Data sekunder diperoleh dari Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian Wonosobo, pustaka buku, internet, skripsi, jurnal 

dan lain-lain. 
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3.4. Teknik Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling yaitu PKBM Cemerlang, dengan pertimbangan diambil sebagai sampel 

penelitian karena dari total 19 PKBM yang ada di Wonosobo, hanya ada dua 

PKBM yang memiliki usaha produksi manisan carica yaitu PKBM Cipta Karya 

Mandiri dan Cemerlang. Alasan unit usaha manisan carica PKBM Cemerlang 

dipilih karena usia usaha ini tergolong muda yang mulai beroperasi pada tahun 

2011, sehingga memerlukan strategi untuk pengembangan dalam mempercepat 

siklus pertumbuhan usahanya.  

Untuk memperoleh data atau informasi dalam penelitian ini dibutuhkan 

narasumber dari pihak internal dan eksternal. (Tabel 3.1.) 

Tabel 3.1. Sumber data dan informasi yang dibutuhkan untuk faktor 

internal serta eksternal 
Sumber 

Data 
Sumber Informasi 

Jumlah Responden  

(Orang) 

Internal 

1. Pimpinan Organisasi PKBM 1 

2. Kepala Divisi  3 

3. Karyawan Produksi Manisan Carica 6 

Eksternal 

1. Kepala Seksi Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

    Wonosobo 
3 

2. Staf Fungsional Dinas Perdagangan dan Perindustrian  

    Wonosobo 
7 

Sumber: data primer, 2015 

 

3.5. Analisis Data 

Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah analisis 

deskriptif kualitatif dengan pendekatan manajemen strategi untuk mengetahui 

lingkungan perusahaan dan analisis SWOT untuk mengetahui apa yang menjadi 

kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi PKBM. Sedangkan 

analisis kuantitatif digunakan pada matriks IFE, matriks EFE, matriks IE dan 

matriks QSPM. Perlu diketahui didalam matriks QSPM menurut Dewi (2009), 

langkah pertama perlu menentukan nilai daya tarik Attractiveness Scores (AS). 

Nilai daya tarik ditentukan dengan mengevaluasi masing-masing faktor internal 

maupun eksternal. Setelah itu akan menghasilkan nilai total Total Attractiveness 

Scores (TAS). Nilai ini diperoleh dari pengalian rata-rata bobot kekuatan, 

kelemahan, peluang dan ancaman dari responden secara keseluruhan untuk 

masing-masing strategi dan dikalikan dengan nilai daya tarik AS, kemudian 

hasilnya adalah nilai TAS dan akan dirata-ratakan menjadi Sum Total 
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Attractiveness Scores (STAS) untuk menentukan urutan prioritas strategi yang 

akan dilaksanakan. Adapun hasil perhitungan nilai total STAS untuk masing-

masing responden terdapat pada Lampiran 11. Tahap analisis data dari tahap 

penentuan matriks IFE, EFE, IE, dan SWOT dijelaskan pada Lampiran 2. 


