
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode 

penelitian kualitatif. Subjek penelitian ini adalah Ibu Bianda dan Ibu Elisa (calon 

potensial konsumen di sekitar Jalan Raung) , Ibu Mellynda (pelaku bisnis sejenis 

yang sudah menjalankan bisnis lebih dari 26 tahun), dan Bapak Benediktus Bosu 

(notaris). Wawancara bersama Ibu Bianda dan Ibu Elisa untuk mengetahui potensial 

dari aspek pasar Baby Castle di sekitar Jalan Raung. Wawancara dilakukan bersama 

Ibu Mellynda karena bisnis beliau sudah berjalan lama sehingga memiliki 

pengalaman dan mengerti asam garam usaha baju anak. Wawancara dilakukan 

bersama Bapak Benediktus Bosu karena beliau sebagai notaris memiliki informasi 

mengenai aspek hukum studi kelayakan bisnis. Waktu dan penelitian ini dilakukan 

sejak bulan Agustus hingga Oktober 2016. Penelitian dilakukan di sekitar Jalan 

Raung 4 dengan observasi toko dan kondisi lalu lintas untuk mengetahui potensial 

dari aspek pasar Baby Castle. Lokasi penelitian dengan para subjek penelitian 

dilakukan di kediaman dan kantor para subjek yang berada di Malang. Objek 

penelitian ini adalah situasi sosial untuk menilai kelayakan aspek pasar dan 

pemasaran, aspek hukum, aspek teknis, aspek manajemen dan sumber daya 

manusia dan aspek keuangan.   

 



3.1  Jenis Data dan Sumber Data 

 Jenis data penelitian adalah data primer dan sekunder (Sugiyono, 2012:56). 

Data primer diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai obyek penulisan. 

Peneliti juga mengambil data sekunder melalui sumber - sumber yang berkaitan. 

Data sekunder diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan 

terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan 

dengan penelitian, selain itu peneliti mempergunakan data aspek hukum, aspek 

manajemen dan sumber daya manusia, dan aspek keuangan yang diperoleh dari 

internet. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif meliputi data 

mengenai aspek pasar dan pemasaran, aspek hukum, aspek teknis, aspek 

manajemen dan sumber daya manusia, aspek keuangan.  

3.2  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi dan wawancara dengan bentuk komunikasi dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan dengan tujuan tertentu. Narasumber wawancara yaitu Ibu 

Bianda dan Ibu Elisa (calon potensial konsumen) , Ibu Mellynda (pelaku bisnis 

sejenis), dan Bapak Benediktus Bosu (notaris). Observasi toko dan lalu lintas yang 

berada di Jalan Raung dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui potensial dari 

aspek pasar Baby Castle. Wawancara bersama Ibu Mellynda, Ibu Bianda, dan Ibu 

Elisa, Notaris Benediktus Bosu dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data-

data yang dibutuhkan mengenai aspek pasar dan pemasaran, aspek hukum, aspek 

teknis, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek keuangan. 



3.3  Metode Pengolahan Data 

Metode pengolahan data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Menurut 

Sugiyono (2012:56), analisis deskriptif berguna untuk menggambarkan variabel 

yang diteliti. Metode pengolahan data diperoleh dari wawancara akan dirapikan 

terlebih dahulu sebelum diubah menjadi bentuk tulisan kemudian dikelompokkan 

sesuai ketegori-kategori yang sesuai. Hasil dari penelitian ini berfungsi untuk 

melukiskan dan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat ini didukung 

dengan fakta yang ada.  Analisis ini digunakan untuk mengetahui kelayakan bisnis 

Baby Castle berdasarkan kriteria aspek yang berlaku. 

3.4  Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini terkait dengan analisis aspek pasar 

dan pemasaran, aspek hukum, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek 

teknis, dan aspek keuangan. Setelah memperoleh data melalui metode observasi 

dan wawancara, peneliti mulai menyederhanakan data-data tersebut dengan 

menyusun dan mendengarkan rekaman wawancara secara berulang-ulang serta 

menyederhanakan dengan menggunakan koding. Demikian data-data yang 

diperoleh disesuaikan menurut aspek penelitian. 

Deskripsi analisis data tersebut sebagai berikut: 

1. Analisis aspek pasar 

Langkah dalam analisis pasar ini adalah melakukan proyeksi penjualan 

produk Baby Castle berdasarkan hasil observasi dengan Hansip/Satpam 

yang mengawasi pengguna kendaraan bermotor yang melewati kawasan 

Raung dan wawancara kepada calon konsumen potensial serta pelaku bisnis 



sejenis untuk menyusun strategi pemasaran. Analisis data berdasarkan STP 

(Segmentation, Targeting, dan Positioning) serta Marketing Mix (Kotler 

dan Armstrong , 2012:73). 

Tabel 3.1 Kelayakan Aspek Pasar dan Pemasaran 

Indikator Keterangan 

STP Perusahaan dapat menganalisis segmentasi, target 

dan positioning untuk menyusun strategi supaya 

perusahaan memiliki keunggulan dalam benak 

konsumen baju branded dengan harga murah. 

Marketing 

Mix 

Perusahaan memiliki analisis produk, harga, 

promosi dan tempat untuk strategi pemasaran Baby 

Castle. 

Sumber : Kotler & Armstrong (2012:236) 

 

2. Analisis aspek hukum 

Analisis aspek hukum berdasarkan analisis mengenai berbagai kebutuhan 

perangkat hukum untuk mendukung usaha. Hal ini didukung dengan 

melakukan observasi dan wawancara dengan pelaku usaha toko baju sejenis 

dan orang yang mengerti hukum untuk membuka suatu usaha (Kasmir dan 

Jakfar, 2015:16). Aspek hukum dinyatakan layak ketika memenuhi 

persyaratan izin usaha, izin gangguan, SIUP,  dan NPWP. 

Tabel 3.2 Kelayakan Aspek Hukum 

Indikator Keterangan 

Surat 

Perijinan 

Kemampuan perusahaan memenuhi legalitas hukum 

yang dibutuhkan yaitu : 

1. Izin usaha 

2. Izin HO 

3. SIUP 

4. NPWP 
 
Sumber : Kasmir dan Jakfar (2015:16) 

 



 

 

 

 

3. Analisis aspek teknis 

Pada analisis teknis ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pelaku bisnis 

sejenis mengenai SOP, layout toko, serta dimana lokasi yang strategis untuk 

toko. Analisis aspek teknis juga didasarkan pada ketersediaan peralatan 

yang mendukung operasional usaha (Murdifin dan Mahfud , 2011:433).  

 Tabel 3.3 Kriteria Kelayakan Aspek Teknis 

Indikator Keterangan 

Tata Letak Memiliki desain toko baju anak. 

Peralatan Kemampuan memenuhi rak display dan 

peralatan toko baju anak yang terdapat pada 

Lampiran E-1 

SOP Memiliki SOP untuk setiap jabatan dalam 

perusahaan 

Sumber : Murdifin dan Mahfud (2011:433) 

 

4. Analisis aspek manajemen dan sumber daya manusia 

Analisis aspek manajemen dan sumber daya manusia diperoleh dari hasil 

wawancara dengan pelaku toko baju sejenis di Malang mengenai 

operasional, spesifikasi pekerjaan, sumberdaya yang dibutuhkan (Dessler, 

2013:4). 

Tabel 3.4 Kriteria Kelayakan Aspek Manajemen dan SDM 

Indikator Keterangan 

Tenaga Kerja Kemampuan perusahaan untuk memiliki 3 

tenaga kerja 



Memiliki analisis pekerjaan yang jelas untuk 

tenaga kerja yang telah ditetapkan 

Sumber : Dessler (2013:4) 

5. Analisis aspek keuangan 

Metode yang digunakan adalah Payback Period (PP), Net Present Value 

(NPV) dan Internal Rate (IRR). Analisis aspek keuangan mengenai 

perspektif keuangan usaha yang akan dijalankan (Riyanto, 2011: 126) 

Tabel 3.5 Kriteria Kelayakan Aspek Keuangan 

Indikator Keterangan 

Payback Period (PP) Mampu mengembalikan modal yang 

diinvestasikan maksimum tiga tahun 

Net Present Value 

(NPV) 

Nilai NPV > 0 

Internal Rate of Return 

(IRR). 

Nilai IRR > 10.00% dari bunga bank BCA  

Analisis skenario PP < 3 tahun, NPV > 0, IRR > 10.00%  

Sumber : Riyanto (2011: 126) 

 

Menurut Brigham & Houston (2011:104) analisis skenario perlu dilakukan 

untuk membantu memusatkan perhatian pada masalah utama dalam analisis resiko. 

Analisis skenario dibagi menjadi 3: 

Analisis skenario ini meliputi tiga skenario keuangan yaitu skenario best 

case adalah dimana Baby Castle mampu mencapai penjualan di atas  50%  

dari penjualan normal. Skenario worst case adalah dimana Baby Castle 

hanya mampu mencapai  50%  dari penjualan normal. 



 


