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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Obyek dan Subyek Penelitian 

1. Obyek Penelitian 

Lokasi penelitian ini di lakukan pada sentra  indusri anyaman rotan 

di Kabupaten Majalengka  yang terletak di Desa Leuwilaja dan Desa Mindi  

Kabupaten Majalengka. 

2. Subyek Penelitian 

Pengusaha anyaman rotan  di Desa Leuwilaja dan Desa Mindi 

Kabupaten Majalengka 

B. Jenis Data 

      Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini,  merupakan data kualitatif  

     dan  sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan   

data  sekunder diantaranya:  

1. Data primer  

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari 

responden, dengan tehnik kuesioner yang diberikan kepada produsen industri  

kerajinan anyaman rotan di Kabupaten Majalengka 

2. Data Sekunder  

  Data  sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal di peroleh 

dari beberapa instansi terkait yaitu Badan Pusat Statistik, dan Dinas 
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Perindustrian  Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Majalengka Jawa 

Barat. 

C  Tehnik Pengambilan Data  

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode populasi 

yang merupakan tehnik pengambilan subjek secara keseluruhan (Suharsimi, 

1992). Pengambilan subjek dilakukan di wilayah Desa Leuwilaja  Kecamatan 

Sindangwangi dan Desa Mindi Kecamatan Leuwimunding Kabupaten 

Majalengka. 

D. Tehnik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang lengkap yang selanjutnya akan 

digunakan beberapa metode antara lain : 

1. Observasi 

Sutrisno dalam Sugiyono (2016) mengemukakan bahwa observasi 

merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari 

berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting 

adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. 

2. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal kecil dari respondennya sedikit atau kecil  (Sugiyono, 

2016). 
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3. Angket 

Kuesioner merupakan tehnik pengumpulan data yang diakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2016). 

4. Dokumentasi  

Pengumpulan data dengan dokumentasi digunakan untuk 

mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen tertulis seperti buku, 

majalah, dokumen dan notulen rapat (Suharsimi, 1992). 

E. Jenis Penelitian 

           Penelitian yang dilakukan, merupakan penelitian survey menggunakan 

pendekatan kualitatif. Penelitian survey merupakan penelitian yang mengambil 

suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data. 

F. Definisi Operasional  Variabel Penelitian 

1. Definisi variabel penelitian 

a. Faktor internal 

 Merupakan faktor-faktor yang berada di dalam sentra industri 

kerajinan anyaman rotan di Kabupaten Majalengka faktor ini terdiri dari  

kekuatan dan kelemahan sentra industri kerajinan anyaman rotan di 

Kabupaten Majalengka. 

b. Faktor eksternal 

  Merupakan faktor-faktor yang berada di luar sentra indusri  

kerajinan anyaman rotan, faktor ini terdiri dari peluang dan ancaman sentra 

industri kerajinan anyaman rotan di Kabupaten Majalengka. 



32 
 

 

2. Definisi Alat Analisis 

a. Metode Analisis 

 Merupakan metode mencari dan menyusun secara sisematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan 

membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri dan orang 

lain (Sugiyono, 2016). Metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini 

terdiri dari dua metode yaitu: 

1. Metode anaslisis deksriptif yang digunakan untuk menjawab faktor-

faktor pendorong dan penghambat sentra industri kerajinan anyaman 

rotan di Kabupaten Majalengka. 

2. Metode analisis SWOT, QSPM dan PLC yang digunakan untuk 

perumusan strategi industri kerajinan anyaman rotan di Kabupaten 

Majalengka yakni, sebagai berikut : 
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                                               1. Tahap Input 

                                                  (Input Stage) 

                                  

  Matriks  Faktor Internal                                              Matriks   Faktor Eksternal                                                                            

 

 

2. Tahap Pencocokan  

  (Matching Stage) 

  Matriks SWOT                                                              Matriks IE                                                                                               

 

  

3. Tahap Keputusan 

 (Decision Stage) 

Quantitative Strategic Planning Matriks (QSPM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Sumber:  David, 2006 

 

   Gambar 3.1 

Kerangka Kerja Analitis Perumusan Strategi 

 

1. Tahap  input  : 

 Merupakan tahap yang berfungsi untuk meringkas informasi 

dasar  yang dibutuhkan sebelum merumuskan strategi (David, 2006). 

Tahap ini terdiri dari matriks faktor internal yakni kekuatan dan 

kelemahan sentra industri anyaman rotan di Kabupaten Majalengka Jawa 

Barat, dan matriks faktor eksternal yang terdiri dari peluang dan ancaman 

sentra industri kerajinan anyaman rotan di Kabupaten Majalengka Jawa 

Barat. 

1. Matriks Faktor Strategi Internal 

      Matriks faktor internal dibuat setelah melakukan identifikasi 

analisis faktor  internal yang merupakan faktor  kekuatan dan 

kelemahan yang disusun untuk merumuskan faktor-faktor strategi 
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internal dalam perusahaan. Tahapan-tahapan penentuan faktor internal 

adalah sebagai berikut (Rangkuti, 2014) : 

a) Menyusun kolom faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan 

kelemahan industri. 

b) Memberikan bobot masing-masing faktor tersebut dengan skala 

mulai dari  4 (paling penting), sampai dengan 1 (tidak penting). 

c) Menghitung rating (dalam kolom 3) untuk masing-masing faktor  

dengan cara memberikan skala. Pemberian nilai rating untuk 

faktor kekuatan bersifat positif (kekuatan yang semakin besar 

diberi rating 4, tetapi jika kekuatan kecil diberi rating 1. Pemberian 

nilai rating kelemahan adalah kebalikannya. 

d) Bobot yang terletak pada kolom 2 dikalikan dengan rating pada 

kolom tiga untuk memperoleh skor faktor internal. 

                               Tabel 3.1 
   Matriks  IFAS 

 
                    

 

 

 

 

                                      

  

    

  

    Sumber: Rangkuti, 2014 

 

Faktor-Faktor 

Strategi Internal 
Bobot Rating 

Bobot  

x 

Rating 

Kekuatan 

      Kekuatan 1 

      Kekuatan 2 

   

Total  

Kekuatan 
A  B 

Kelemahan 

     Kelemahan 1                  

Kelemahan 2 

   

Total 

Kelemahan 
C  D 

Total A + C   B+D 
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2. Matriks Faktor Strategi Eksternal 

  Matriks faktor eksternal dibuat setelah melakukan analisis 

faktor strategi eksternal yang merupakan faktor peluang dan 

ancaman yang disusun untuk merumuskan faktor-faktor strategi 

eksternal dalam perusahaan. 

 Tahapan-tahapan penentuan faktor strategi Eksternal (Rangkuti, 

2014) : 

a) Menyusun kolom faktor-faktor yang menjadi peluang dan 

ancaman industri. 

b) Memberikan bobot masing-masing faktor tersebut dengan skala 

mulai dari  4 (paling penting), sampai dengan 1(tidak penting). 

c) Menghitung rating (dalam kolom 3) untuk masing-masing faktor 

peluang dan ancaman dengan memberikan skala. 

Pemberian nilai rating untuk faktor peluang bersifat positif 

peluang yang semakin besar diberi rating 4, tetapi jika 

peluangnya kecil diberi rating 1. Pemberian nilai rating ancaman 

adalah kebalikannya. 

d) Bobot yang terletak pada kolom 2 dikalikan dengan rating pada 

kolom tiga untuk memperoleh skor faktor eksternal. 
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Tabel 3.2 

Matriks EFAS 

 

 

   

 

 

      

 

 

                          

 

                         Sumber: Rangkuti, 2014 

 

2. Tahap pencocokan  

 Pada tahap ini, berfokus untuk menciptakan strategi dengan cara 

mencocokan faktor kunci internal dan eksternal (David, 2009).  Tahap 

ini terdiri dari 2 matriks yakni matriks SWOT dan matriks IE (Internal-

Eksternal) yang sebelumnya telah diidentifikasi analisis SWOTnya. 

1. Analisis SWOT 

            Merupakan analisis yang mengidentifikasi faktor  secara 

sistematis untuk merumuskan strategi industri. SWOT adalah 

singkatan dari lingkungan internal strength, weakness serta 

lingkungan eksternal opportunities dan threats yang dihadapi dunia 

bisnis. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal 

peluang (oportunities) dan Ancaman (threats) dengan faktor internal 

kekuatan (strengths) dan kelemahan (weakness). Analisis SWOT 

 

Faktor-Faktor 

Strategi 

Eksternal 

Bobot Rating 

Bobot 

x 

Rating 

Peluang 

1.Peluang 1 

2.Peluang 2    

 

Total Peluang A  B 

Ancaman 

1. Ancaman 1 

2. Ancaman 2 

   

Total Ancaman C  D 

        Total A+C  B+D 
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digunakan untuk mengetahui strategi apa yang pas dilakukan untuk 

melihat dari segi kekuatan, kelemahan peluang dan ancaman yang 

dimiliki sentra industri kerajinan anyaman rotan di Kabupaten  

Majalengka.Berikut ini adalah penjelasan mengenai SWOT dalam 

industri kerajinan anyaman rotan di Kabupaten Majalengka 

a. S (Strenght) yaitu kekuatan dari faktor internal dalam  sentra 

industri kerajinan anyaman rotan di Kabupaten Majalengka Jawa 

Barat. 

b. W (Weakness) yaitu kelemahan dari faktor internal yang berupa 

hambatan dalam sentra industri kerajinan anyaman rotan di 

Kabupaten Majalengka Jawa Barat. 

c. O (Opportunities) yaitu peluang dari faktor eksternal dalam 

sentra industri kerajinan anyaman rotan di  Kabupaten 

Majalengka Jawa Barat. 

d. T (Threats) yaitu ancaman dari faktor eksternal pengembangan 

sentra industri kerajinan anyaman rotan di  Kabupaten 

Majalengka Jawa Barat. 
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e.  

 

 

 

 

 
 

 

Sumber : Rangkuti,2014 

 

Gambar 3. 2 

Diagram Analisis SWOT 
 

 

 

Keterangan : 

Kuadran 1: Merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Perusahaan tersebut 

memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan 

peluang yang ada. Strategi  yang harus diterapkan disini adalah 

mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (growth oriented 

strategy) (Rangkuti, 2014). 

Kuadran 2:   Perusahaan yang berada di kuadran 2  masih memiliki kekuatan dari 

segi internal meskipun memiliki ancaman. Strategi yang harus 

Kelemahan 

Internal 

(-) 

Kekuatan 

Internal 

(+) 

Berbagai 

Peluang 

(+) 

 

 

 

 

Kuadran 1 

Mendukung Strategi 

Agresif 

 

Kuadran 3  

Mendukung  Strategi 
Turn Arround 

 

(-) 

Berbagai 

Ancaman   

 

Kuadran 2 

Mendukung Strategi 

Diversivikasi 

Kuadran 4 

Mendukung       Strategi 

Daya Saing Defensif 
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diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan 

peluang jangka panjang dengan strategi diversifikasi produk/pasar 

(Rangkuti, 2014). 

Kuadran 3: Perusahaan yang berada pada kuadran 3 menghadapi peluang pasar 

yang sangat besar, tetapi dilain pihak, ia menghadapi beberapa 

kendala/kelemahan internal. Fokus strategi pada perusahaan ini 

adalah meminimalkan masalah-masalah internal perusahaan sehingga 

dapat merebut peluang pasar yang lebih baik (Rangkuti, 2014). 

Kuadran 4: Perusahaan yang berada di kuadran 4 mengalami posisi  yang sangat 

tidak menguntungkan, perusahaantersebut menghadapi berbagai 

ancaman dan kelemahan internal 

                   (Rangkuti, 2014). 

 

 2.Matriks SWOT  

Matriks ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan 

ancaman eksternal yang dihadapi oleh perusahaan dapat disesuaikan 

dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matriks ini dapat 

menghasilkan empat set kemungkinan alternatif strategi (Rangkuti, 

2014). 

 

 



40 
 

 

 

     

Sumber: Rangkuti, 2014 

 

   Gambar 3.3 

Matriks Analisis  Swot 

 

Keterangan : 

a. Strategi SO  

  Strategi ini dibuat bedasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan 

memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang 

sebesar-besarnya 

b. Strategi ST 

  Strategi ini adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki 

perusahaan untuk mengatasi ancaman. 

c. Strategi WO 

   Strategi ini diterapkan bedasarkan pemanfaatan peluang yang ada  

dengan cara   meminimalkan kelemahan yang ada 

                     

                     IFAS 

 

EFAS 

 

STRENGHS (S) 

Menentukan 5-10 

 faktor-faktor  

kekuatan internal 

 

WEAKNESS (W) 
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OPPORTUNITIES 
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STRATEGI SO 

Menciptakan strategi 

yang menggunakan 

kekuatan untuk 

memanfaatkan peluang 

STRATEGI WO 

Menciptakan strategi 

yang meminimalkan 

kelemahan untuk 

memanfaatkan 

peluang 

TREATHS 

 (T) 

Menentukan 5-10 

faktor-faktor 

ancaman eksternal 

STRATEGI ST 

Menciptakan strategi 

yang menggunakan 

kekuatan untuk 

mengatasi ancaman 

STRATEGI WT 
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kelemahan dan 

menghindari 

anacaman 
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d. Strategi WT 

 Bedasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha 

meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman 

3.Matriks Internal Eksternal (IE)  

  Mariks IE  meliputi parameter kekuatan internal perusahaan dan 

pengaruh eksternal yang dihadapi. Tujuan penggunaan model ini adalah untuk 

memperoleh strategi bisnis di tingkat korporat yang lebih detail. 

 

                  

 

     4.0             3,0                     2,0                 1,0 

 

 

 

 

 

                                                    Sumber: Rangkuti, 2014 

Gambar 3.4 

Matriks Analisis Internal- Eksternal        
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Keterangan : 

I   = Strategi konsentrasi melalui integrai vertikal 

II  = Strategi konsentrasi melalui integrasi horozontal 

III = Strategi turnaroud 

IV = Strategi Stabilitas 

V =  Strategi konsentrasi melalui integrasi horizontal atau stabilitas 

         (tidak ada perubahan terhadap laba) 

VI = Strategi Divestasi 

VII=Strategi diversifikasi kosentrik 

VIII=Strategi diversifikasi konglomerat 

IX = Strategi likuidasi atau bangkrut 

3. Tahap Keputusan (Decision) 

 QSPM (Quantitative Strategies Planning Matrix). 

  Merupakan penglibatan tahap strategi tunggal  yang cocok untuk sentra industri 

kerajinan anyaman rotan di Kabupaten Majalengka. yakni  QSPM. Matriks 

QSP adalah matriks yang dapat menentukan strategi paling tepat bedasarkan 

alternatif strategi yang diajukan (Husein, 2010).  

     Tahapan proses pemakaian matriks QSPM : 

a. Membuat daftar faktor-faktor internal dan eksternal beserta    

    Nilai bobotnya yang diambil dari matriks faktor internal dan   

    Eksternal 

b. Mengidentitaskan strategi yang terpilih, dan mencatat strategi di bagian 

atas garis QSPM. 
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c. Menetapkan nilai Attractiveness Score (AS), nilai yang menunjukan 

kemenarikan relative untuk masing-masing strategi bedasarkan pendapat 

para pejabat berwenang dalam organisasi 

   Keterangan: 

            Batasan nilai AS adalah: 

            1= tidak menarik 

            2= agak menarik 

            3= secara logis menarik 

            4= sangat menarik 

d. Apabila faktor yang bersangkutan tidak memiliki pengaruh terhadap pilihan 

strategi yang telah dibuat, maka kolom AS untuk faktor tersebut 

dikosongkan dengan menggunakan tanda - 

e. Hitunglah Total Attractiveness Score (TAS) dengan cara mengalikan bobot 

dengan AS pada masing-masing baris.  

f. Hitung semua TAS pada masing-masing kolom QSPM. Hasil TAS  dari 

alternatif strategi terbesar menunjukkan bahwa alternatif strategi itu menjadi 

pilihan utama dan nilai total terkecil menunjukkan bahwa alternatif strategi 

ini menjadi pilihan terakhir. 
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Tabel 3.3 
Matriks Perencanaan Strategis Kuantitatif 

(QSPM) 

 

Faktor-faktor 

kunci 
Bobot 

Alternatif Strategi    

Strategi A           Strategi B 

AS TAS AS       TAS 

Faktor-faktor 

kunci internal 

     

Total Bobot 
     

Faktor-faktor 

kunci eksternal 

     

Jumlah nilai 

Total Daya 

Tarik (TAS) 
 

    

                     Sumber: David, 2009 

  Keterangan : 

    AS   : Attractiveness Score 

    TAS : Total Attractiveness Score 
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d. Analisis Product Life Cycle (PLC) 

PLC merupakan suatu grafik yang menggambarkan riwayat suatu produk sejak 

diperkenalkan ke pasar sampai dengan ditarik dari pasar. Dalam setiap tahap 

product life cycle (PLC) diperlukan strategi-strategi tersendiri. PLC terdiri dari 

empat tahap yang memiliki kharakteristik strategi berbeda beda. Tahap tersebut 

antara lain (Tjiptono, 2008) 

                                                       Tabel 3.4 
Identifikasi Posisi PLC 

  Sumber: Tjiptono, 2008 

Pengukuran PLC dapat dilakukan dengan kombinasi tiga faktor antara 

lain Market Volume , Rate of Change of Market Volume, dan Profit/Loss. Metode 

siklus daur produk ini digunakan untuk melihat pekembangan produk sentra 

industri kerajinan anyaman rotan sehingga dapat ditentukan strategi yang sesuai 

untuk perkembangan produknya apakah terdapat dalam tahap perkenalan, 

pertumbuhan, kedewasaan, atau penurunan. 

 

Tahap PLC 
Volume  

Penjualan 

Tingkat Perubahan 

Volume Penjualan 
Laba/Rugi 

Perkenalan Tumbuh lambat Meningkat Rugi 

Pertumbuhan Tumbuh pesat Meningkat/ menurun Laba sangat besar 

Kedewasaan Meningkat Menurun Laba menurun 

Kejenuhan Stagnasi Negatif Laba menurun 

Penurunan Menurun Negtif Rugi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waktu  

  

             Sumber :Tjiptono, 2008 

Gambar 3.5  
Empat Tahap PLC 
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