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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Analisis 

Tesis ini bertujuan untuk mengkaji perancangan strategi pengembangan bisnis 

menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan 

kuantitatif. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai 

strategi pengembangan bisnis yang dilakukan melalui business process 

reengineering. Hal ini dimulai dengan environmental scanning perusahaan untuk 

produksi ANFO, kemudian review dan penetapan formulasi strategik, melakukan 

strategi implementasi, dan kemudian mengevaluasinya. Objek yang diteliti adalah 

proses, kondisi dan lingkungan bisnis dari kegiatan organisasi, operasi, pemasaran 

dan keuangan dari PT MNK baik secara internal maupun eksternal. 

 

3.2 Jenis Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. 

Data primer diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian 

dan wawancara dengan tenaga ahli. Data sekunder diperoleh dari litelatur yang 

relevan dengan penelitian, diantaranya adalah data-data yang diperoleh dari 

perusahaan, buku, penelitian terdahulu, dan instansi yang terkait. 
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

Tabel 3. 1  Teknik Pengumpulan Data 

Instrumen 

pengumpulan data 
Proses pengumpulan data 

Data primer  

Observasi 
Mengamati ketersediaan lokasi pembangunan pabrik 

ANFO 

Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data aktual 

yang diperlukan dalam penelitian 

Wawancara dengan tenaga ahli terkait proses teknologi 

produksi ANFO 

Data Sekunder  

Data Perusahaan 

Pengumpulan data perusahaan yang diperlukan untuk 

keperluan analisa, seperti profil perusahaan, data 

keuangan, dan lain-lain 

Studi literatur 
Studi literatur dilakukan melalui pengambilan data dari 

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian 

 

3.4 Rancangan Analisis 

Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif yaitu dengan 

menggunakan teori atau konsep business process reengineering untuk mengetahui 

situasi yang dapat diamati agar selanjutnya dapat dibuat suatu implementasi proses 

bisnis baru yang meliputi pembuatan analisis lingkungan bisnis (internal dan 

eksternal) dengan tujuan untuk menetapkan strategi bisnis terkait rencana operasi, 

rencana marketing, rencana sumber daya manusia dan rencana keuangan. 
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Langkah-langkah perancangan akan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 

1. Melakukan Kajian Pustaka dan Pengumpulan Data 

Kajian pustaka dilakukan untuk mencari landasan teori dan menetapkan 

kerangka pemikiran, yang diperoleh melalui jurnal, hasil penelitian, dan buku. 

Sedangkan data diperoleh baik dari sumber internal perusahaan maupun 

eksternal (via website, studi literatur yang terkait). 

2. Melakukan environmental scanning untuk mengidentifikasi kondisi lingkungan 

internal perusahaan (struktur, kultur, dan sumber daya) serta lingkungan 

eksternal perusahaan (societal dan task industry menggunakan analisa Five 

Forces). Selanjutnya berdasarkan hasil environmental scanning akan dilakukan 

analisa SWOT untuk mengetahui posisi perusahaan 

3. Membuat formulasi strategik. 

Penetapan formulasi strategik diawali dengan melakukan review kesesuaian visi 

dan misi yang sudah ada dengan rencana pengembangan dan kondisi 

perusahaan. Kemudian ditentukan strategi yang tepat agar rencana 

pengembangan sesuai dengan harapan perusahaan. 

4. Merencanakan strategi implementasi, dengan melakukan business process 

reengineering, yaitu menambahkan proses produksi ANFO di plant Cikampek, 

serta menyusun anggaran dan prosedur. 

5. Melakukan evaluasi dan kendali terhadap rencana strategik yang 

diimplementasikan dengan menggunakan pendekatan balanced scorecard. 


