
 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tipe Penelitian 

 

Dalam penelitian ini tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. 

Menurut Umar (2001) penelitian deskriptif bersifat paparan ditujukan untuk 

mendeskripsikan masalah-masalah dalam penelitian. Penelitian deskriptif 

dilakukan untuk mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu / frekuensi 

terjadinya suatu aspek fenomena tertentu. Dan untuk menggambarkan secara 

terperinci suatu aspek fenomena sosial tertentu. 

 

3.2 Definisi Konseptual 

 

Analisis SWOT merupakan identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk 

merumuskan strategi perusahaan/usaha (Rangkuti, 2000). Analisis ini didasarkan 

pada logika yang dapat memaksimumkan kekuatan (strength), peluang 

(opportunity), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan 

(weakness), dan tantangan (threat).  

 

Peluang adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan 

perusahaan. Identifikasi segmen pasar, perubahan situasi ekonomi, inovasi 

teknologi serta hubungan dengan nasabah akan memberikan peluang bagi 

perusahaan. 
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Tantangan adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan 

perusahaan. Tantangan merupakan pengganggu utama bagi posisi sekarang atau 

yang diinginkan perusahaan. 

 

Kekuatan didefinisikan sebagai sumberdaya, keterampilan, atau keunggulan-

keunggulan lain relatif terhadap pesaing dan kebutuhan pasar yang dilayani atau 

ingin dilayani perusahaan. Kekuatan juga diartikan sebagai kompetensi khusus 

(distinctive competence) yang memberikan keunggulan komparatif bagi 

perusahaan di pasar. 

 

Kelemahan didefinisikan sebagai keterbatasan atau kekurangan dalam 

sumberdaya, keterampilan, dan kapabilitas yang secara serius menghambat kinerja 

efektif perusahaan.  

 

3.3 Definisi Operasional 

 

Untuk lebih memudahkan dalam pengukuran konsep, maka suatu konsep 

dijabarkan dalam bentuk definisi operasional yang disajikan pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Operasional Variabel 

Variabel Indikator Sub Indikator Item 

Strategi 

Pengembangan 

Usaha 

SWOT Faktor  

Internal 

a. pengalaman 

b. keahlian 

c. stabilitas harga 

d. pemasaran 

e. permodalan 

f. teknologi 

g. manajemen 

h. pendidikan 

i. keuntungan 

j. penyakit 

k. harga 

Faktor 

Eksternal 

a. iklim 

b. ekonomi masyarakat 

c. pertumbuhan penduduk 

d. budaya (kebiasaan konsumen) 

e. daya serap pasar 

f. transportasi 

g. seberapa mendukung peraturan 

pemerintah 

h. ketersediaan pakan dan peralatan 

i. pesaing 

j. masuknya pedagang baru 

k. barang substitusi 

l. kondisi perekonomian. 

    

 

3.4 Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel 

 

Penelitian dilakukan di desa Gumukmas Kecamatan Pagelaran Kabupaten 

Tanggamus. Responden yang digunakan adalah petani ikan lele di desa 

Gumukmas. Pengambilan responden dilakukan secara sensus, dengan jumlah 

responden sebanyak 16 pembudidaya ikan lele (sampai saat ini, Sabtu/ 22 Agustus 

2009). Menurut Arikunto (2006), apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik 

diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. 
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3.5 Metode Pengumpulan Data 

 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Teknik pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara 

langsung dengan petani responden yang dibantu dengan kuesioner. Wawancara 

dilakukan dengan berpedoman pada kuesioner yang telah dipersiapkan 

sebelumnya. Data sekunder dikumpulkan dari Badan Pusat Statistik, Dinas 

Perikanan dan Kelautan, dan instansi lainnya yang terkait dengan penelitian ini 

serta literatur yang berhubungan dengan penelitian.  

 

3.6 Metode Pengolahan Data 

Pengolahan data merupakan suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau 

angka-angka ringkasan dengan menggunakan angka-angka atau rumus-rumus 

tertentu. Teknik pengolahan data yang digunakan oleh penulis adalah: 

a. Editing 

Untuk memeriksa dan menyeleksi data yang telah diperoleh mengenai 

kesempurnaan jawaban maupun kejelasan dalam penulisan. Dalam hal yang 

dilakukan dengan memeriksa kembali hasil penulisan penelitian yang telah 

dilakukan dan menyeleksi data hasil penelitian. 

b. Koding 

Untuk mempermudah pengolahan data yang telah masuk, selanjutnya 

memberi kode-kode tertentu pada jawaban dari daftar pertanyaan yang telah 

dijawab oleh responden. 
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c. Tabulating 

Merupakan tahap merumuskan data ke dalam table setelah diklasifikasikan 

berdasarkan kategori yang sama, selanjutnya data disederhanakan dalam bentuk 

table tunggal sehingga mudah dibaca. Hal ini dilakukan pada data hasil jawaban 

kuesioner responden sehingga mudah untuk diberikan penjelasan. 

 

3.7 Metode Analisis Data 

 

 

3.7.1 Analisis External Factor Evaluation (EFE) 

 

Menurut Rangkuti (2000) analisis EFE matrik digunakan untuk menganalisis 

lingkungan eksternal usahatani yang berpengaruh dan penting, sehingga 

diidentifikasi sejauh mana kekuatan dan kelemahan perusahaan dalam 

menghadapi peluang serta ancaman.  

Terdapat lima langkah dalam analisis EFE, yaitu: 

a. Menentukan faktor-faktor eksternal usahatani yang berpengaruh. 

b. Menentukan kriteria pembobotan terhadap setiap faktor yang telah 

diperkirakan mempengaruhi dengan kisaran 1,0 (sangat penting) sampai 0,0 

(tidak penting). Jumlah faktor-faktor tersebut harus sama dengan 1,0. Nilai 

tersebut menunjukkan jumlah kontribusi pengaruh faktor-faktor tersebut bagi 

keberhasilan dalam suatu usaha. 

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

memberikan skala mulai dari 4 (outstanding) sampai dengan 1 (poor). 

Pemberian nilai rating untuk peluang bersifat positif (peluang yang semakin 

besar diberi rating +4, tetapi jika peluangnya kecil diberi peluang +1). 



 22 

Pemberian nilai rating ancaman adalah kebalikannya. Misalnya, jika nilai 

ancamannya sangat besar ratingnya adalah 1 dan jika nilai ancamannya kecil 

ratingnya 4. 

d. Mengalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3, untuk 

memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4. hasilnya berupa skor 

pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi mulai dari 

4,0 (outstanding) sampai denagn 1,0 (poor). 

e. Menjumlahkan skor pembobotan (pada kolom 4), untuk memperoleh total skor 

pembobotan bagi perusahaan yang bersangkutan. Nilai total ini memberikan 

petunjuk bahwa perusahaan bereaksi terhadap faktor-faktor strategis 

eksternalnya. 

 

Apabila hasil dari analisis EFE Matrik di bawah 2,5 berarti suatu usaha dalam 

posisi lemah dalam menghadapi faktor eksternal atau dengan kata lain memiliki 

ancaman yang besar. Sebaliknya, jika EFE Matrik bernilai di atas 2,5 berarti usaha 

tersebut berada dalam posisi yang kuat dalam menghadapi faktor-faktor eksternal 

dan memilki peluang yang besar. 

 

3.7.2. Analisis Internal Factor Evaluation (IFE)  

 

Menurut Rangkuti (2000) analisis IFE Matrik digunakan untuk menganalisis 

lingkungan internal usaha melalui pendekatan fungsional sehingga dapat 

mengidentifikasikan sejauh mana kompetisi internal yang berpengaruh. Langkah 

dalam analisis IFE Matrik adalah: 

a. Menentukan faktor-faktor internal usaha yang berpengaruh. 
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b.  Menentukan kriteria pembobotan terhadap setiap faktor yang telah 

diperkirakan mempengaruhi dengan kisaran 1,0 (sangat penting) sampai 0,0 

(tidak penting). Jumlah faktor-faktor tersebut harus sama dengan 1,0. nilai 

tersebut menunjukkan jumlah kontribusi pengaruh faktor-faktor tersebut bagi 

keberhasilan dalam suatu usaha. 

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

memberikan skala mulai dari 4 (outstanding) sampai dengan 1 (poor). 

Pemberian nilai rating untuk variabel yang bersifat positif (semua variabel 

yang masuk kategori kekuatan) diberi nilai mulai dari +1 sampai +4 (sangat 

baik). Pemberian nilai rating kelemahan adalah kebalikannya. Misalnya, jika 

nilai kelemahannya sangat besar ratingnya adalah 1 dan jika nilai 

kelemahannya kecil ratingnya 4. 

d. Mengalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3, untuk 

memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4. hasilnya berupa skor 

pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi mulai dari 

4,0 (outstanding) sampai dengan 1,0 (poor). 

e.  Menjumlahkan skor pembobotan (pada kolom 4), untuk memperoleh total 

skor pembobotan bagi perusahaan yang bersangkutan. Nilai total ini 

memberikan petunjuk bahwa perusahaan bereaksi terhadap faktor-faktor 

strategis internalnya. 

 

Apabila hasil dari analisis IFE Matrik di bawah 2,5 berarti suatu usaha dalam 

posisi lemah dalam menghadapi faktor internal atau dengan kata lain memiliki 

ancaman yang besar. Sebaliknya, jika IFE Matrik bernilai di atas 2,5 berarti usaha 

tersebut berada dalam posisi yang kuat dalam menghadapi faktor-faktor internal. 
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Dalam pemberian bobot untuk masing-masing faktor eksternal maupun internal 

memiliki kriteria seperti tampak pada Tabel 7 berikut ini. 

 

Tabel 7. Kriteria Pembobotan Pada Analisis EFE dan IFE 

No 
Jumlah bobot 

Kriteria 
EFE IFE 

1 0,00 0,00 Tidak berpengaruh dan tidak penting 

2 0,025 0,025 Kurang berpengaruh dan kurang penting 

3 0,05 0,05 Kurang berpengaruh tetapi penting diperhatikan. 

Perubahan pada aspek ini menyebabkan kemajuan pada 

usaha, tapi tidak adanya aspek ini usaha akan mengalami 

hambatan 

4 0,15 0,15 Perubahan pada aspek ini usaha akan mengalami 

kemajuan atau kemunduran yang cukup besar, tanpa ada 

aspek ini usaha akan mengalami hambatan yang besar. 

5 0,20 0,20 Tanpa aspek ini usaha tidak akan berkembang dan usaha 

tidak akan berjalan. Aspek ini merupakan aspek yang 

sangat dominan dalam usaha. 

Sumber : Rangkuti, 2000. 

 

Dalam pemberian nilai juga ada beberapa kriteria seperti pada Tabel 8 berikut ini. 

 

Tabel 8. Kriteria Penilaian Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman 

No 
Penilaian Kekuatan / Peluang Penilaian Kelemahan 

Nilai (+)  Keterangan Nilai (-) Keterangan 

1 4 Tinggi 1 Tinggi 

2 3 Sedang 2 Sedang 

3 2 Rendah 3 Rendah 

4 1 Sangat Rendah 4 Sangat Rendah 

Sumber : Rangkuti (2000) 

Kriteria penilaian dalam tabel 10 dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Kekuatan / Peluang 

 Kekuatan/peluang memiliki nilai +4 apabila usaha tergantung pada aspek ini dan 

berpengaruh bagi perkembangan usaha. Usaha memiliki kemampuan pada aspek 

tersebut dibandingkan dengan pesaing. Kekuatan/peluang memiliki nilai +3 

apabila usaha tergantung pada aspek tersebut dan mempengaruhi perkembangan 
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usaha dan memiliki kemampuan di aspek tersebut dibandingkan dengan pesaing 

atau minimal sama dengan pesaing.  Kekuatan/peluang memiliki nilai +2 apabila 

aspek ini dianggap tidak terlalu penting, tetapi penting untuk dipertimbangkan 

oleh suatu usaha yang memiliki kekuatan lemah pada aspek ini. 

 Kekuatan/peluang memiliki nilai +1 apabila aspek ini tidak berpengaruh dan tidak 

penting dipertimbangkan. 

 

b. Kelemahan/ancaman 

Kelemahan/ancaman memiliki nilai -1 apabila usaha tergantung pada aspek ini 

dan berpengaruh bagi perkembangan usaha. Usaha memiliki kemampuan pada 

aspek tersebut dibandingkan dengan pesaing. Kelemahan/ancaman memiliki nilai 

-2 apabila usaha tergantung pada aspek tersebut dan mempengaruhi 

perkembangan usaha dan memiliki kemampuan di aspek tersebut dibandingkan 

dengan pesaing atau minimal sama dengan pesaing. Kelemahan/ancaman 

memiliki nilai -3 apabila aspek ini dianggap tidak terlalu penting, tetapi penting 

untuk dipertimbangkan oleh suatu usaha yang memiliki kekuatan lemah pada 

aspek ini. Kelemahan/ancaman memiliki nilai -4 apabila aspek ini tidak 

berpengaruh dan tidak penting dipertimbangkan. 

 

3.7.3 Matrik SWOT 

 

Analisis SWOT merupakan cara sistematik untuk mengidentifikasikan keempat 

faktor yang tercakup dalam analisis beserta strategi yang menggambarkan 

kecocokan paling baik diantaranya. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa 

suatu strategi akan memaksimalkan kekuatan dan peluang, serta meminimalkan 
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IFE 

kelemahan dan ancaman. Matriks SWOT digunakan untuk mengembangkan 

empat tipe alternatif strategi yaitu strategi SO (Strengths – Opportunities), strategi 

WO (Weaknesses – Opportunities), strategi ST (Strengths – Threats), dan strategi 

WT (Weaknesses – Threats). 

Terdapat empat tahapan dalam membentuk matruiks SWOT yaitu: 

1. Mencocokkan kekuatan internal dengan peluang eksternal dan mencatat 

resultan strategi SO dalam sel yang tepat. 

2. Mencocokkan kelemahan internal dengan peluang eksternal dan mencatat 

resultan strategi WO yang tepat. 

3. Mencocokkan kekuatan internal dengan ancaman eksternal dan mencatat 

resultan strategi ST. 

4. Mencocokkan kelemahan internal dengan ancaman eksternal dan mencatat 

strategi WT. 

 

Bentuk matrik analisis SWOT bisa dilihat pada Tabel 9. 

 

Tabel 9. Bentuk Matrik Analisis SWOT 

 STRENGTH (S) 

 

Tentukan 5 – 10 faktor-

faktor kekuatan internal 

WEAKNESS (W) 

 

Tentukan 5 – 10 

kelemahan internal 

OPPORTUNITY (O) 

Tentukan 5 – 10 faktor-

faktor peluang eksternal 

Strategi SO 

Ciptakan strategi yang 

menggunakan kekuatan 

untuk memanfaatkan 

peluang 

Strategi WO 

Ciptakan strategi yang 

meminimalkan kelemahan 

untuk memanfaatkan 

peluang 

THREAT (T) 

Tentukan 5 – 10 faktor-

faktor ancaman eksternal 

Strategi ST 

Ciptakan strategi yang 

menggunakan kekuatan 

untuk mengatasi ancaman 

Strategi WT 

Ciptakan strategi yang 

meminimalkan kelemahan 

dan menghindari ancaman 

Sumber : Rangkuti (2000) 

  

EFE 


