
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pesatnya perkembangan dunia bisnis pada saat ini khususnya busana muslim, membuat 

persaingan pun semakin ketat sehingga mendorong perusahaan menampilkan keunggulan dan 

kapabilitas yang lebih baik untuk dapat berkompetensi dalam industri dengan berbagai strategi 

marketing yang ada. 

Setiap perusahaan baik yang bergerak di bidang produk ataupun jasa mempunyai tujuan 

yang sama untuk tetap berkembang, tujuan tersebut dapat dicapai melalu upaya untuk dapat 

mempertahankan dan meningkatkan tingkat keuntungan atau laba perusahaan. Hal ini dapat 

dilakukan, jika perusahaan dapat mempertahankan dan meningkatkan penjualan produk atau 

jasa yang mereka produksi. Dengan melakukan penerapan strategi dalam marketing yang 

akurat demi memanfaatkan peluang dan meningkatkan penjualan, sehingga kedudukan atau 

posisi perusahaan di pasar dapat ditingkatkan atau dipertahankan. Sehubungan dengal hal 

tersebut pelaksanaan marketing mempunyai peranan yang sangat besar terhadap peningkatan 

laba perusahaan. 

Istilah "marketing" atau yang dikenal dengan "pemasaran", kata ini sering terdengar 

dalam dunia bisnis. Marketing sangat diperlukan agar produk laku di pasaran. Menurut Kotler 

dalam bukunya yang berjudul "Prinsip-prinsip Pemasaran" (edisi ke 12) bahwa "pemasaran 

adalah seni dan ilmu menciptakan nilai bagi pelanggan dan menangkap nilai dari pelanggan 

sebagai imbal balik". Secara umum pengertian marketing adalah proses sosial dan manajemen 

dimana individu atau kelompok mendapatkan apa yang meraka butuhkan dan diinginkan orang 

lain yang melalui proses pembelian atau pertukaran sesuatu yang bernilai. Dalam menjalankan 

marketing perlu diketahui secara jelas tentang aspek-aspek penting pemasaran, seperti 



 

 

diantaranya produk, harga, tempat dan promosi. Aspek-aspek tersebut merupakan suatu dari 

keberhasilan suatu perusahaan. Sebagai salah satu contohnya jika permintaan terhadap produk 

yang dibuat kuarang memadai, maka seluruh kegiatan lain tidak akan terwujud dengan baik. 

Dalam pemasaran, produk merupakan sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar dan 

dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Produk tersebut diharapkan bisa memuaskan konsumen 

secara fisik, psikis dan simbolis serta service dari produsen yang diberikan. Selanjutnya yaitu 

aspek pesaing (competition), merupakan perusahaan yang menghasilkan atau menjual 

barang/jasa yang sama atau mirip dengan produk yang kita tawarkan. Mengetahui dan 

menganalisa pesaing adalah penting dalam mengidentifikasi ancaman, kesempatan atau 

permasalahan strategi yang terjadi akibat perubahan persaingan potensial, serta kekuatan dan 

kelemahan pesaing. 

Aspek pemasaran berikutnya yaitu promosi adalah suatu komunikasi pemasaran, 

dengan kata lain merupakan aktifitas yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi 

dan membujuk agar diterima dan diberi oleh pasar sasarannya. 

Disisi lain, perkembangan dalam manajemen marketing, perusahaan merupakan lebih 

dari sekedar mengembangkan produksi yang baik. Perusahaan juga harus berkomunikasi 

dengan para pelanggan atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan pada perusahaan dan 

masyarakat umum dengan menggunakan strategi yang baik. Pada saat ini banyak pengelola 

marketing yang menerapkan Public Relations sebagai pendukung dalam strategi promosi. 

Public Relations dapat menjadi penopang fungsi Marketing, dengan penerapan strategi 

dan taktik promosi untuk penjualan suatu produk. Begitu erat dan pentingnya kerjasama antara 

bidang Public Relations dan marketing sehingga ada istilah untuk menggabungkan aktivitas 

keduanya yang disebut dengan marketing Public Relations. Sebagaimana Hariss 

mengemukakan dalam buku "The Marketer's Guide to Public Relations" adalah sebagai 

berikut: 



 

 

Marketing Public Relations merupakan proses dari, perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi program-program yang mendorong minat beli serta kepuasan konsumen. 

melalui penyampaian informasi dan kesan yang meyakinkan, daam usaha 

memperlihatkan bahwa perusahaan dan produk-produknya sesuai dengan kebutuhan, 

keinginan, kepentingan dan minat konsumen. (haris, 1991:12). 

 

Definisi di atas dapat dijelaskan bahwa secara umum pengertian Marketing Public 

Relations merupakan suatu proses perencanaan, pelaksanan dan pengevaluasian program-

program yang dapat merangsang pembelian dan kepuasan konsumen melalui 

pengkomunikasian informasi yang dapat dipercaya dan melalui kesan-kesan positif yang 

ditimbulkan dan berkaitan dengan identitas perusahaan atau produknya sesuai dengan 

kebutuhan, keinginan, perhatian dan kepentingan bagi para konsumennya. 

Seperti yang diketahui khalayak bahwa perkembangan bisnis busana muslim di 

Indonesia kian pesat, dikarenakan semakin diterimanya busana penutup aurat ini di masyarakat. 

Seiring dengan itu, saat ini jumlah perusahaan yang bergerak dalam bidang busana muslim 

semakin marak dan beragam, mulai dari perusahaan dengan brand terkenal dan designer yang 

mumpuni, hingga perusahaan kecil menengah (UKM). 

PT. Shafco merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang busana muslim 

di Bandung, awalnya hanya sebuah sanggar busana muslim yang didirikan di Bandung pada 

tanggal 6 Januari 1989 tepatnya di Jl. Ir. H. Juanda No. 52 Lt. 2, dirintis oleh seorang alumni 

ITB yaitu Feny Mustafa. Perusahaan ini berkembang sangat pesat sampai sekarang ini. 

Tak mau berpuas diri di Shafco, perusahaan ini juga mengembangkan brand lain yaitu 

Zoya yang dididrikan pada tahun 2005. Zoya yang semulanya hanya memproduksi busana 

muslim dan kerudung dengan harga terjangkau kini melebar dan terus meningkatkan kualitas 

dan kuantitas produknya seperti Zoya Jeans, Zoya Home, dan Zoya Cosmetik. 

Zoya Jeans merupakan produk busana muslim yang fokus utamanya menggunakan 

bahan dari jeans tetapi dengan model-model yang tetap syar'i. sedangkan Zoya Kosmetik ialah 

suatu produk yang dikeluarkan Zoya dengan bahan-bahan yang digunakan dalam kosmetik 



 

 

tersebut bersifat aman dan berstandar halal. Sementara Zoya Home merupakan Zoya Home 

merupakan rujukan fashion yang dapat digunakan oleh customer dalam berkegiatan sehari-

hari. 

Dalam pemasarannya, PT. Shafco khususnya brand Zoya sedikit mendapatkan kendala. 

Pasalnya produk yang dipasarkan kurang terinformasikan secara menyeluruh kepada 

masyarakat. Sehingga produk dalam penjualan kurang mencapai target. Sebagai contoh yang 

lebih terkenal di masyarakat dari produk Zoya ialah baju dan kerudungnya saja. Padahal ada 

produk-produk lain yang dihasilkan dari perusahaan Zoya tersebut. Hingga kemudian PT. 

Shafco menerapkan strategi Marketing Public Relations guna meningkatkan penjualan semua 

produk busana muslim Zoya. Melalui strategi tersebut penjualan busana muslim Zoya 

diharapkan terus mengalami peningkatan walaupun belum mencapai target seutuhnya. 

Dengan latar belakang di atas menjadi dasar pertimbangan penulis untuk mengetahui 

bagaimana penerapan strategi Marketing Public Relations yang dilakukan PT. Shafco dalam 

meningkatkan volume penjualannya. Maka dengan demikian penulis memilih judul skirpsi 

sebagai berikut: "STRATEGI MARKETING PUBLIC RELATIONS BUSANA MUSLIM 

ZOYA" (Studi Deskriptif pada PT. Shafco dalam Memasarkan Produk Busana Muslim Zoya). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka dapat disajikan rumusan 

masalah sebagai berikut : Strategi apakah yang paling tepat guna meningkatkan volume 

penjualan pada PT. Shafco khususnya Zoya sehingga produk benar-benar mencapai target? 

 

 

 

 



 

 

1.3 Identifikasi Masalah 

Rumusan masaah di atas dapat diindentifkasi sebagai berikut: 

1. Bagaimana strategi produk yang dikeluarkan oleh Zoya? 

2. Bagaimana strategi harga yang ditawarkan oleh Zoya? 

3. Bagaimana strategi promosi yang dilakukan oleh Zoya? 

4. Bagaimana strategi tempat yang dilakukan oleh zoya? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dibuat penulis, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian yaitu untuk mengetahui dan menganalisis strategi yang paling tepat 

dalam meningkatkan volume penjualan pada busana muslim Zoya, yaitu: 

1. Untuk mengetahui strategi produk yang dikeluarkan oleh Zoya. 

2. Untuk mengetahui strategi harga yang ditawarkan oleh Zoya. 

3. Untuk mengetahui strategi promosi yang dilakukan oleh Zoya. 

4. Untuk mengetahui strategi tempat yang dilakukan oleh Zoya. 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan di atas, maka kegunaan penelitian ini sebagai berikut:  

1.5.1 Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini bisa menjadi kontribusi pemikiriran bagi ilmu komunikasi 

khususnya di bidang humas mengenai strategi Marketing Public Relations dalam memasarkan 

produk. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya sumber bacaan ilmu 

komunikasi, khususnya tentang penelitian di bidang humas atau Public Relations. 

 

1.5.2 Kegunaan Praktis 



 

 

Secara praktis penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat dan dijadikan sebagai bahan masukan atau referensi bagi manajemen Zoya, serta 

institusi atau lembaga lain agar dapat memanfaatkan strategi Marketing Public Relations 

sebagai contoh perusahaan lain. 

 

1.6 Tinjauan Pustaka 

Marketing Public Relations adalah sebuah proses perencanaan, pelaksanaan dan 

pengevaluasian program-program yang merangsang pembelian dan kepuasan konsumen 

melalui komunikasi mengenai informasi yang dapat dipercaya dan kesan-kesan yang 

menghubungkan perusahaan dan produksi sesuai dengan kebutuhan, keinginan, perhatan dan 

kepentingan para konsumen. 

Fungsi Marketing Public Relations yatu menyelaraskan, mengupayakan integrasi dan 

singkronisasi antara tujuan yang membangun citra perusahaan. Alat ukur srategi Marketing 

Public Relations jika berhasil memadukan atau memanfaatkan nama besar korporasi untuk 

mendukung sukses pemasaran jasa. Jadi strategi Marketing Public Relations adalah sarana 

yang dipakai untuk menjalankan perencanaan Marketing Public Relations. 

Demi mencapai tujuan-tujuan di atas, manajemen marketing Public Relations 

membentuk serangkaian strategi dan langkah-langkah yang akan dtempuh sebagai bentuk 

realisasi fungsi Public Relations. Maka dari itu, lembaga atau institusi yang telah mengenai 

peranan humas yang cukup menonjol terhadap kemajuan lembaga kebanyakan mereka 

ditetapkan pada posisi yang strategis. 

1.6.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini diawali dengan pemaparin penelitian studi 

terdahulu yang dianggap relevan dalam penelitian ini. Penetiti mengumpulkan beberapa 

penelitian terdahulu yang peneliti anggap relevan sebagai bahan masukan. Berikut gambaran 



 

 

pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan penelitian yang peneliti lakukan dalam 

berupa bagan di bawah ini: 

Tabel 1.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No. Nama Tahun Judul Metode Hasil 

1. Novi Astuti 2012 Strategi Mareting 

Public Relations 

untuk mencapai 

kepuasan 

konsumen agen 

perjalanan PT. 

Taruma 

Dirgantara 

Deskriptif 

Kualitatif 

Keseluruhan strategi 

yang telah dilakukan 

oleh pihak sub divisi 

Marketing Public 

Relations PT. 

Taruma Dirgantara 

2. Chandra 

Saeful Bahri 

2013 Strategi 

Marketing Public 

Relations PT. 

Maicih Inti 

Sinergi dalam 

memasarkan 

keripik MAICIH 

Deskriptif 

Kualitatif 

Strategi Marketing 

Public Relations 

yang dilakukan PT. 

Maicih Inti Sinergi 

adalah strategi 

produk, harga, 

tempat dan promosi 

yang menjadi 

keunggulan 

kompetitfdi 

bandingkan dengan 

produk lainnya yang 

sejenis. 

3. Ahmad 

Zaenal 

Musrop 

2014 Strategi 

Marketing Public 

Relations PT. 

Shafco  

Deskriptif 

Kualitatif 

Strategi Marketing 

Public Relations 

yang dilakukan 

adalah strategi 

produk, harga, 

tempat dan promosi 

yang menjadi 

keunggulan dari 

perusahaan-

perusahaan lain 

 

Adapun perbedaan antara skripsi-skripsi yang terdahulu dengan penelitian sekarang 

yaitu judul skripsi yang diangkat adalah strategi Marketing Public Relations dalam 

memasarkan produk busana Muslim Zoya. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif 

kualitatif dengan menggunakan teori Marketing Mix Formula 4-Ps. Objek penelitian dilakukan 



 

 

di Zoya Store Ujungberung yang berlokasi di Jl. A.H. Nasution No. 7A Ujungberung, Bandung. 

Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas tentang strategi Marketing Public 

Relations pada sebuah perusahaan. 

 

1.7 Landasan Konseptual 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka teori yang dianggap 

relevan digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang dikenalkan oleh Prof. Jerome Me. 

Carthy (1960), dengan fokus masalah penelitian yaitu: "Strategi Marketing Public Relations 

PT. Shafco dalam Memasarkan Produk Busana Muslim Zoya". Adapun teori yang diambil 

penulis sebagai pedoman penelitian diantaranya sebagai berikut:  

 

1.7.1 Marketing Mix Formula 4-Ps 

Marketing Mix Formula 4-Ps atau dikenal juga dengan istilah bauran pemasaran adalah 

kumpulan komponen/alat pemasaran yang digunakan dan dipadukan perasahaan untuk 

menghasilkan respon yang diinginkan di pasar sasaran. Prof. Jerome Mc. Carthy adalah orang 

yang pertama kali memperkenalkan marketing Mix Formula 4-Ps (Product, Price, Place and 

Promotion) dalam bukunya "Marketing" sekitar tahun 1960-an, ia meraih gelar Ph.D dari 

Northwestern University dan ia belajar dibawah bimbingan Prof. Richard Clewett. 

Baraan pemasaran (Marketing Mix) terdiri dari semua hal yang dapat dilakukan 

perasahaan untuk mempengaruhi permintaan akan produknya. Rincian dari 4-Ps tersebut dapat 

digambarkan sebagai berikut:  

1. Products (produk) 

Yaitu kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan perasahaan kepada pasar sasaran yang 

meliputi: ragam, kualitas, desain, fitur, nama merek, dan kemasan. 

2. Prices (harga) 



 

 

Merupakan sejumlah uang yang harus dibayarkan pelanggan untuk memperoleh produk, 

meliputi: daftar harga, diskon, periode pembayaran, dan persyaratan kredit. 

3. Places (tempat) 

Adalah kegiatan perusahaan yang membuat produk tersedia bagi pelanggan sasaran, 

meliputi: lokasi, saluran distribusi, persediaan, transportasi dan logistik. 

4. Promotions (promosi) 

Yaitu aktivitas yang menyampaikan manfaat produk dan membujuk pelanggan untuk 

membelinya, meliputi: iklan dan promosi penjualan. 

Selain teori di atas, maka digunakan juga teori lain yaitu teori yang dipaparkan oleh 

Robert F. Lauterborn (1990). Beliau berpendapat bahwa adanya indikasi pergeseran pilar dasar 

Marketing PR dalam bukunya Marketing Management, dari bauran pemasaran kearah 

Customer Mix (bauran konsumen) 4-Cs, sebagai upaya memberikan pelayanannya secara 

prima (service of excellent) yang lebih berorientasi pada konsumen. Keempat Cs itu adalah:  

1. Customer Needs and Wants (kebutuhan dan keinginan pelanggan) 

Nilai-nilai konsumen termasuk kebutuhan dan keinginannya untuk diperhatikan selain 

menggantikan nilai atas unsur produknya. Produk dapat membantu dan mampu 

memecahkan masalah konsumen. 

2. Customer Cost (biaya pelanggan) 

Yakni biaya yang ditanggung oleh konsumen berupa harga dan waktu, serta tenaga yang 

dibutuhkan untuk memperoleh produk tersebut. Harga yang dibayar konsumen untuk 

membeli produk tersebut. 

3. Convenient for The Customer (kenyamanan pelanggan) 

Produk tersebut mampu memuaskan konsumen karena dapat dengan mudah diperoleh 

dimana-mana 

4. Communications (komunikasi) 



 

 

Komponen komunikasi dua arah timbal balik yang merupakan suatu dialog, dan akan 

menggantikan unsur promosinya (merupakan sebuah monolog dari pihak produsennya). 

Kegiatan yang dilakukan produsen untuk mengkomunikasikan keunggulan produk dan 

membujuk pelanggan sasaran untuk membelinya. 

Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan 

secara ekonomis, dan dengan komunikasi yang efektif. Pada akhirnya pihak perusahaan yang 

akan berorientasi kepada kepentingan konsumen (customer oriented) sebelumnya harus 

memperoleh nilai kepercayaan pihak konsumennya (customer trust). 

Strategi pada umumnya memiliki pengertian sebagai suatu tindakan untuk mencapai 

tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Tindakan ini merupakan keseluruhan langkah-

langkah dalam menentukan strategi, kebijaksanaan-kebijaksanaan dengan perhitungan pasti 

serta pemecahan masalah yang aktual dalam mencapai suatu tujnan atau mengatasi suatu 

persoalan-persoalan yang memerlukan pemikiran cukup serius khususnya pada humas tersebut.  

 

1.8 Langkah-langkah Penelitian  

1.8.1 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui pendekatan kualitatif. 

sehubungan dengan masalah penelitian ini, maka peneliti melakukan penelitian dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif, dimana data yang dikumpulkan berupa pendapat, 

tanggapan, informasi, konsep-konsep dan keterangan yang berbentuk uraian dalam 

mengungkapkan masalah.  

Penelitian kualitatif adalah rangkaian kegiatan atau proses penyaringan data atau 

informasi yang bersifat sewajarnya mengenai suatu masalah dalam kondisi, aspek atau 

bidang tertentu dalam kehidupan objeknya. (Hadari Nawawi,1994:176) 

Metode destriptif kualitatif merupakan suatu metode dalam sebuah penelitian yang 

bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) 



 

 

ditonjolkan dalam metode penelitian ini. Penelitian kualitatif terdapat berbagai metode 

penelitian yang digunakan peneliti untuk memudahkan dan mencapai hasil penelitian secara 

efektif dan tepat sasaran. Demi terkumpulnya data, peneliti pun menggunakan metode studi 

kasus dalam menentukan langkah-langkah penelitiannya.  

Studi kasus adalah  suatu metode untuk memahami individu yang dilakukan secara 

integrative dan komprehensif agar diperoleh pemahaman yang mendalam tentang 

individu tersebut beserta masalah yang dihadapinya dengan tujuan masalahnya dapat 

terselesaikan dan memperoleh perkembangan diri yang baik.(Susilo Rahardjo & 

Gudnanto 2011: 250) 

 

Dalam hal ini peneliti mengunakan jenis studi kasus obbsevasi dalam penelitianya. 

Sebab jenis studi kasus ini mengutamakan teknik pengumpulan datanya melalul observasi 

peran-senta atau pelibatan (participant observation), sedangkan fokus studinya pada suatu 

organisasi tertentu atau perusahaan. Berikut ini langkah langkah yang dilakukan peneliti dalam 

melakukan penelitian menggunakan metode studi kasus di antaranya : 

 Pemilihan kasus  

 Pengumpulan data  

 Analisis data  

 Perbaikan (refinement):  

 Penulisan laporan  

Selain digunakan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di 

lapangan. landasan teori berguna untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian 

dan sebagai bahan pembahasan hasil peneltian. Metode ini memusatkan perhatian pada 

masalah-masalah yang aktual sebagaimana pada saat penelitian dilaksanakan. Pada hakikatnya, 

metode deskriptif mengumpulkan data secara unuvariat, ciri lain dari metode ini yaitu titik 

berat pada obsevasi dan suasana alamiah. Penelitian ini ditunjukkan untuk mengumpulkan 

informasi yang aktual secara rinci yang menggambarkan gejala yang ada. 



 

 

Rakhmat (2007) dalam bukunya yang berjudul "Metode Penelitian KomunikasF 

memaparkan sebagai berikut: 

Mengindentifikasikan masalah atau memeriksa kondisi atau praktek-praktek yang 

berlaku, membuat perbandingan atas evaluasi dan menentukan apa yang dilakukan oleh 

orang lain dalam menghadapi masalah yang sama, apa yang dilakukan dari pengalaman 

mereka kemudian menentukan serta mendapatkan rencana dan mengambil keputusan 

dalam memecahkan suatu persoalan pada waktu yang akan datang, (Rakhmat, 

2007:25). 

 

1.8.2 Lokasi Penelitian 

Dalam penyusunan penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian pada Busana 

Muslim Zoya yang beralamat di Jl. A.H. Nasution No. 7-A Ujungberung Bandung. Alasan 

penulis memilih objek tersebut adalah dengan petimbangan bahwa penulis berdomisili di kota 

yang sama yaitu di Kota Bandung sehingga mempermudah memperoleh data, waktu, tenaga 

dan waktu seefisien mungkin, sedangkan waktu penelitian yang digunakan dalam penulisan ini 

kurang lebih dua bulan. 

1.8.3 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian yaitu kualitatif. Data tersebut diperoleh dari 

hasil obsevasi dan wawancara terhadap objek dilapangan. Data-data yang dibutuhkan yaitu 

data yang disesuaikan dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang dibuat oleh 

penulis. Data merupakan pertanyaan yang terstruktur sesuai dengan perumusan masalah. 

Dalam pelaksanaan pengumpulan data melalui wawancara tersebut antara lain : 

1. Data tentang produk yang dihasilkan. 

2. Data tentang harga yang ditawarkan. 

3. Data tentang promosi yang telah dilakukan. 

1.8.4 Sumber Data 

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

sekunder. 

1. Sumber data primer 



 

 

Penelitian ini diperoleh dari proses observasi, interview dan analisis yang dilakukan 

terhadap pihak yang berada dilingkungan Zoya, khususnya bagian manajemen marketing 

beserta staf-staf sebagai pusat informasi. 

2. Sumber data sekunder 

Penelitian ini juga diperoleh dari dokumen-dokumen resmi lembaga yang berkaitan dengan 

masalah penelitan, dan lain-lain yang bisa menjadi penunjang untuk data peneltian sebagai 

tambahan. 

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data 

Setiap teknik pengumpulan data yang digunakan tentu memiliki kelemahan tersendiri. 

Misal dalam teknik wawancara (interview), responden bisa saja tidak jujur atau enggan berterus 

terang untuk menjawab suatu yang sensitif atau mengancam dirinya. Dalam observasi 

kecenderungan terganggunya suasana sehingga latar tidak alami dan mungkin responden 

merasa terancam karena prilakunya terdokumentasi. 

Kelemahan-kelemahari ini dinetralisir satu sama lain dengan kata lain saling menutupi 

kelemahan yang ada. Seperti peran dokumen sebagai sumber pelengkap dan pemerkaya 

informasi yang diperoleh lewat wawancara (interview) dan observasi. 

1. Observasi 

Mengacu pada penelitian yang menggunakan model kombinasi dari beberapa 

metodologi maka teknik pengumpulan data yang pertama yang akan dilalui yaitu dengan cara 

observasi. 

Observasi non partisipan adalah jenis metode observasi, dimana seorang peneliti hanya 

berperan sebagai "penonton" tidak terjun sebagai "pemain" seperti observasi partisipan. Jadi 

ketika mengamati kelompok yang mengamati kelompok yang menjadi subjek penelitian 

peneliti seolah menjagajarak, tidak terjun langsung berbaur dengan kolompok penelitiannya. 

Dengan instrumen data yang dimilikinya, yaitu pedoman observasi, peneliti dapat mengamati 



 

 

dan men-ceklis atau mendata fenomena atau segala kejadian yang diperlukan dalam penelitian 

itu. (Ardianto, 2010: 180). 

Observasi digunakan untuk mengambil data yang tidak bisa dilakukan melalui 

wawancara. Observasi di kantor Zoya Ujungberung, Bandung. 

2. Wawancara Mendalam 

Wawancara mendalam (intensive or depth interview) adalah teknik mengumpulkan 

data atau informasi dengan cara bertatap muka dengan informan agar mendapatkan data 

lengkap dan mendalam. (Ardianto, 2010: 178). 

Peneliti mencari data dehgan mewawancarai informan yang kredibel dan mengetahui 

seluk-beluk Zoya yaitu sunardi sebagai Manager Marketing PT. Shafco Corporation 

Enterprise. Penentuan Informan ini dilakukan berdasarkan dengan syarat sebagai berikut: 

a. Informan merupakan karyawan tetap di instansi yang bersangkutan. 

b. Informan mengetahui awal mula berdirinya PT. Shafco Corporation Enterprise atau Zoya. 

c. Informan memiliki pengalaman bekerja minimal 3 tahun. 

Wawancara ini dilakukan untuk mengambil data yang tidak dapat dilakukan melalui 

observasi.  

1.8.6 Teknik Analisis Data 

Langkah terakhir penelitian ini adalah analisis data, data yang diperoleh sebelumnya 

dikumpulkan baik dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Peneliti melakukan 

analisis kualitatif. Menurut (Adrianto, 2010: 212) analisis data dalam lapangan harus segera 

dituangkan dalam bentuk tulisan dan dianalisis. Salah satu cara yang dapat dianjurkan ialah 

dengan mengikuti langkah-langkah berikut: 

1. Mereduksi Data 

Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis dalam bentuk uraian atau laporan yang 

perinci. Laporan ini akan terus bertambah bila tidak segera dianalisis sejak awal, akan 



 

 

menambah kesulitan. Laporan-laporan ini perlu direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang 

pokok yang difokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema atau polanya. Jadi laporan 

lapangan sebagai bahan "mentah" disingkatkan, direduksi, disusun' lebih sistematis sehingga 

lebih mudah dikendalikan data yang direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang 

hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperlukan. 

2. Display Data 

Supaya dapat melihat gambaran keseluruhannya atau bagian tertentu dari penelitian itu, 

harus diusahakan membuat berbagai macam matriks, grafik, network data dan carts. Dengan 

demikian, peneliti dapat menguasai data dan tidak tenggelam dalam tumpukan detail. 

3. Kesimpulan dan Verifikasi 

Sejak awalnya, peneliti berusaha mencari makna dari data yang dikumpulkannya. 

Untuk itu, ia mencari pola, tema, hubungan, persamaan hal-hal yang sering timbul dan 

sebagainya, dari data yang diperolehnya sejak awal kemudian ia mencoba menyimpulkan. 

Kesimpulan itu mula-mula masih tentatife, kabur, diragukan. Akan tetapi, dengan 

bertambahnya data kesimpulan itu lebih grounded. Selama penelitian berlangsung, kesimpulan 

harus diverifikasi. Verifikasi dapat diangkat dengan mencari data baru, dapat pula lebih 

mendalam bila penelitian dapat dilakukan oleh satu tim untuk mencapai interobjective 

consensus, yakni persetujuan bersama agar lebih menjamin validitas atau conformability. 

4. Menganalisis 

Menganalisis data sewaktu pengumpulan data antara lain akan menghasilkan lembar 

rangkuman dan pembuatan kode pada tingkat rendah, menengah (kode pola) dan tingkat tinggi 

(memo). 

5. Membuat Lembar Rangkuman 

Peneliti dapat memperoleh inti data dengan bertanya siapa, peristiwa atau situasi apa, 

tema atau masalah apa yang dihadapinya dalam lapangan, hipotesis apa yang timbul dalam 



 

 

pikirannya. Pada kunjungan berikutnya informasi apa yang harus ditemukannya dan hal apa 

yang harus diberinya perhatian khusus. 

6. Menggunakan Matriks dan Analisis Data 

Peneliti menggunakan matriks untuk menghimpun data yang diperoleh saat penelitian. 

Matriks dapat memberi bantuan yang sangat berguna dalam mengolah dan 

menganalisis data yang banyak terdiri dari; membentuk matriks, memasukkan data kedalam 

matriks, menganalisis data matriks. (Ardianto, 2010: 217). 

Langkah selanjutnya yaitu menganalisis data yang telah diperoleh, baik itu dari hasil 

wawancara ataupun observasi di lapangan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis 

sesuai dengan kelompok data primer maupun sekunder. Adapun langkah-langkah yang lebih 

rinci akan dilakukan penelitian diantaranya: 

 

1. Mengumpulkan data hasil penelitian. 

2. Mengklasifikasian data primer dan data sekunder. 

3. Langkah selanjutnya, data tersebut dianalisis secara kualitatif dan ditafsirkan. 

4. Mengecek atau cross check kembali data-data yang telah didapatkan melalui observasi dan 

wawancara. Ditakutkan ada data yang masih kurang, sehingga mendapatkan data yang 

lebih akurat dan objektif. 

5. Mengambil suatu kesimpulan dengan melakukan interpretasi sesuai dengan maksud yang 

terkandung dalam penelitian tersebut. 

 


