
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Objek Penelitian  

Objek penelitian adalah sesuatu yang akan diteliti oleh peneliti dan akan dianalisia 

untuk mendapatkan kesimpulan yang akan bermanfaat dan menjawab rumusan 

masalah sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan. Pada penelitian ini, objek 

yang diteliti dalam laporan tugas akhir ini adalah pelanggan dan manajer dari 

Chicken Crush yang menjadi tempat dilaksanakannya tugas akhir ini. Suara 

konsumen (Consumen Voice) dan manajer dari Chicken Crush akan menjadi 

acuan dalam merancang strategi pemasaran menggunakan analisis SWOT dan 

Matriks GE.  

3.2. Jenis Data dan Sumber Data 

1. Jenis Data  

Penelitian ini adalah penelitian survei (survey research). Gima (2013) 

menjelaskan banwa Penelitian survei ialah penelitian dengan cara mengajukan 

pertanyaan kepada orang-orang atau subjek dan merekam jawaban tersebut 

untuk dianalisis secara kritis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Data Primer  

Data primer merupakan data yang didapatkan sendiri oleh peneliti untuk 

mendukung penelitian yang dilakukan. Pada dasarnya data ini belum 

tersedia, peneliti harus melakukan pengumpulan sendiri berdasarkan 

kebutuhanya (Suyonto, 2013) 

b. Data Sekunder  

Supomo & Indrianto (2009) mengatakan bahwa data sekunder merupakan 

sumber data dalam sebuah penelitian yang diperoleh tidak langsung dari 

sumbernya, tetapi melalui media perantara.  



3.3. Metode Pengumpulan Data  

Untuk mendukung penelitian yang dilakukan pada penelitian ini, maka diperlukan 

data-data yang kiranya dibutuhkan untuk mendapatkan hasil maksimal dalam 

penelitian ini. Beberapa metode dalam pengumpulan data yaitu: 

1. Observasi merupakan pengamatan yang dilaksanakan di lapangan untuk 

memperoleh data perusahaan seperti gambaran umum usaha, aktifitas usaha, 

dan permasalahan yang terjadi pada perusahaan. 

2. Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

bertanya langsung kepada manajer perusahaan tentang data-data yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini. 

3. Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara        

melihat dokumen-dokumen perusahaan yang berkaitan dengan penelitian ini.  

4. Kuisioner yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan untuk 

menunjang penelitian ini.  

3.4. Metode Analisis SWOT  

Analisa SWOT atau kekuatan (strength), peluang (opportunity), kelemahan 

(weakness) dan ancaman (threat) adalah analisa untuk mengetahui kekuatan, 

peluang, kelemahan dan ancaman dari perusahaan. Analisa ini berguna untuk 

memaksimalkan kekuatan maupun peluang serta meminimalkan kelemahan dan 

ancaman agar didapatkan alternatif-alternatif strategi yang dapat dijadikan tolak 

ukur maupun evaluasi untuk masa yang akan datang.  

Metode GE (General Electric) 

Lestari (2011) menjelaskan bahwa Matriks GE menerapkan banyak faktor internal 

dan eksternal. Matriks ini mencoba memposisikan pasar perusahaan baik sekarang 

maupun dimasa yang akan datang. Sumbu vertical menggambarkan kekuatan 

bisnis dari satu unis bisnis serta menggambarkan kekuatan dan kelemahan, 

sedangkan sumbu horizontal menggambarkan daya tarik industri yang 

menggambarkan peluang dan ancaman.  

Metode Peramalan  

Metode Peramalan yang akan digunakan pada penelitian ini adalah Metode Moving 

Average, Metode Exponential Smoothing dan Metode Linier Regresi. Pemilihan 



ketiga metode tersebut adalah berdasarkan review jurnal yang dilakukan pada 

penelitian yang menggunakan metode peramalan tersebut.  

Alat yang Digunakan  

Software SPSS 

Software SPSS (Statistical Package for Service Solution) adalah aplikasi yang 

mempunyai kemampuan analisis statistika.  SPSS banyak digunakan dalam 

berbagai riset pemasaran, pengendalian dan perbaikan mutu, serta riset-riset yang 

bersifat sains. Pada penelitian ini, software SPSS digunakan untuk uji uji validasi 

data dan uji reliabilitas data.  SPSS yang digunakan adalah SPSS versi 22. 



Flow Chart Penelitian 
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                             Gambar 3.1. Flow Chart Penelitian 

Uraian langkah-langkah dari diagram alir penelitian pada Gambar 3.1 di atas adalah sebagai 

berikut : 

1 Rumusan masalah dan Tujuan Penelitian  

Merumuskan permasalahan yang dihadapi oleh objek penelitian dan digunakan sebagai 

penentuan tujuan penelitian. 

2. Studi Litelatur 

Berisi tentang kajian induktif dan deduktif yang gunakan dalam penelitian ini 

3. Pengumpuln Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk menunjang penelitian yang dilakukan.  

4. Pengolahan data  

Data diolah sesuai dengan metode yang digakan agar mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan 

penelitian.  

5. Analisis Data 

Setelah data tersebut diolah, langkah selanjutnya adalah menganalisis data sesuai dengan 

metode yang digunakan. 

6. Tahap akhir dari penelitian ini adalah menentukan kesimpulan dari hasil analisis data yang 

dilakukan dan memberikan saran kepada objek penelitian sesuai dengan hasil yang 

didapatkan.  
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