
BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada salah satu perusahaan yang bergerak dibidang 

fesyen industri yaitu speedtuner™ Autowardrobe domisili Surabaya. Berdasarkan 

metode yang digunakan penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Menurut 

Sugiyono (2014) penelitian kualitatif disebut sebagai metode interpretive karena 

data hasil penelitian ini lebih berkenaan dengan interprestasi terhadap data yang 

ditemukan di lapangan. Moleong (2015) mendefinisikan, penelitian kualitatif yaitu 

suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif 

adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental 

bergantung dari pengamatan pada manusia baik kawasannya maupun 

peristilahannya, Moleong (2010).  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dimana 

peneliti berusaha untuk mengetahui layak atau tidaknya bisnis pada perusahaan 

speedtuner™ Autowardrobe domisili Surabaya. Disini perlu dilakukan analisis 

secara tajam terhadap berbagai faktor yang terkait dengan kasus tersebut 

sehingga akhirnya akan diperoleh kesimpulan yang akurat, Sutedi (2012:61). 

Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu objek tertentu yang 

mempelajarinya sebagai studi kasus. Nawawi (2003) menambahkan data studi 

kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain 

data dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber. Sebagai studi kasus, 

maka data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber dan hasil penelitian 



ini hanya berlaku pada kasus yang diselidiki. Arikunto (1986) dalam Achmad 

(2013) mengemukakan bahwa metode studi kasus sebagai salah satu jenis 

pendekatan deskriptif, adalah penelitian yang dilakukan secara intensif, 

terperinci, dan mendalam suatu organisme (individu), lembaga atau gejala 

tertentu dengan daerah atau subjek yang sempit. 

Pada penelitian ini, subjek yang digunakan oleh peneliti adalah pihak-pihak 

yang terlibat dalam pengelolaan bisnis speedtuner™ Autowardrobe. Dengan 

demikian, subjek penelitian ini diharapkan telah menguasai segala permasalahan 

yang diamati dalam penelitian yang dilakukan ini. Adapun subjek peneliatian 

adalah: 

a. 2 pemilik speedtuner™ Autowardrobe 

b. 3 manajemen internal speedtuner™ Autowardrobe 

c. 1 konsumen speedtuner™ Autowardrobe 

d. 3 Pakar ahli dalam Studi Kelayakan Bisnis 

Penelitian sumber diatas didasarkan untuk mendapatkan informasi yang 

diperoleh dari pemilik speedtuner™ Autowardrobe tersebut diharapkan 

merupakan informasi yang cukup valid dan sesuai, sehingga dapat menajawab 

rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini. Penulis menunjuk 

beberapa konsumen yang sekiranya dapat membantu meng-evaluasi 

perkembangan dalam speedtuner™ Autowardrobe domisili Surabaya. Untuk 

pakar di hukum tersebut diharapkan dapat memperkuat informasi yang diperoleh 

peneliti dari pemilik speedtuner™ Autowardrobe pusat tersebut atau masalah 

yang diangkat, serta pakar manajemen dipilih karena memang ahli dalam bidang 

tersebut. 

 



4.2 Tempat dan waktu penelitian 

Penelitian dilakukan di toko speedtuner™ Autowardrobe domisili Surabaya 

pada jalan medokan semampir indah timur no 75, Surabaya Timur. Penelitian ini 

secara keseluruhan dilaksanakan selama kurang lebih 13 bulan, sejak 25 

Oktober 2016 hingga akhir November 2017. 

Tabel 4.1 Waktu Penelitian 

 
No 

Tahapan 
Kegiatan 

Waktu Pelaksanaan 

Okt 
2015 

Des 
2015 

Jan 
2016 

Feb 
2017 

Nov 
2017 

1 Mencari Judul Proposal Tesis      

2 Konsul ke dosen Pembimbing      

3 Mencari beberapa jurnal      

4 Menulis bab 1      

5 Menulis bab 2      

6 Menulis bab 3       

7 Menulis bab 4      

8 Menulis bab 5      

9 Menulis bab 6      
Sumber: Data diolah. 

 

4.3 Metode Pengambilan Sampel 

 Menurut Sugiyono (2015;81) teknik sampling adalah merupakan teknik 

pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam 

penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Penulis 

menggunakan non probability sampling. Non probability sampling adalah teknik 

pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi 

setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 

2015;84). Kegunaan sampel bagi penulis ialah membantu agar dalam waktu 

yang relatif singkat banyak informasi yang terjaring, jadi sebagai sampling 

internal, karena sample dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikir, atau 

membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya. Sample 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pakar hukum, pakar keuangan, pakar 



manajemen, konsumen speedtuner™ Autowardrobe, dan internal speedtuner™ 

Autowardrobe pusat. 

 
4.4 Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. 

4.4.1 Wawancara 

Menurut Moleong (2015) wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua orang pihak, yaitu pewawancara 

(Interview) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (Interviewer) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan wawancara semi-terstruktur, ini bertujuan agar informan dapat 

bebas mengemukakan pendapat namun tetap pada topik yang sesuai dengan 

tujuan penelitian sehingga dapat memahami permasalahan yang ada. 

 

4.4.2 Dokumenasi 

dari hasil wawancara, selanjutnya didokumentasikan. Pada intinya metode 

dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis 

(Bungin 2007;124). Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, 

dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang (Sugiyono, 2013;396). 

 

4.4.3 Informan 

 Informan merupakan orang-orang yang dapat menjadi sumber informasi 

dalam upaya pengumpulan data pada suatu penelitian. Menurut Situmorang 

(2011:209) Informan adalah interviewer (yang ditanya atau sumber data 



informasi) yang dapat memberikan data atau keterangan atas keadaan orang lain 

di situasi-situasi dan lingkungannya. 

Informan dalam penelitian ini ada dua, yaitu : 

1. Informan kunci (key informan) 

Informan kunci merupakan informan yang mengetahui, memahami, dan  

memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Informan 

kunci pada penelitian ini adalah 2 pemilik speedtuner™ Autowardrobe dan 3 

manajemen internal speedtuner™ Autowardrobe pusat. 

2. Informan non kunci 

Informan non kunci merupakan informan yang terlibat secara langsung dan 

berinteraksi dengan informan kunci. Informan utama dalam penelitian ini 

adalah : 1 konsumen speedtuner™ Autowardrobe. 

 

4.5 Analisis Data 

Analisis data kualitatif dalam penelitian ini menerapkan teknik analisis model 

Miles dan Huberman. Langkah-langkah anaisis data menurut Miles dan 

Huberman (1984 dalam Sugiyono 2015;246-252), yaitu:  

1) Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data dijalankan agar data-data yang telah dihimpun dari lapangan 

sesuai dengan kebutuhan ataupun katagori-katagori yang telah ditentukan. 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

momfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Tujuan 

utama dari reduksi data  adalah untuk meperoleh informasi yang lebih 

terfokus dan memang dibutuhkan. Pada penelitian ini data dari hasil 

wawancara speedtuner™ Autowardrobe lalu di reduksi dan dilakukan 



terhadap data-data yang dikumpulkan dari informan yang ada dalam 

penelitian ini. Data-data perlu direduksi agar data-data yang diperoleh dapat 

tepat sasaran dan memang dibutuhkan. Langkah-langkah mereduksi data 

adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan pengolahan data aspek hukum untuk mendapatkan 

keabsahan surat-surat. 

2. Melakukan pengolahan data teknis untuk proses operasional 

yang terjadi dalam kinerja Speedtuner™ Autowardrobe. 

3. Melakukan pengolahan data finansial berdasarkan Net Cash 

Flow untuk mengetahui nilai Net Present Value (NPV), Internal 

rate of Return (IRR). 

2) Penyajian Data (Data Display) 

Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 

data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, phie card, pictogram dan sejenisnya. 

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami 

apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang 

telah difahami tersebut. Data-data dalam penelitian ini disajikan setelah 

melalui proses reduksi data, dimana data-data speedtuner™ 

Autowardrobe domisili Surabaya yang disajikan disesuaikan dengan 

format, landasarn teori yang telah ditentukan, serta kebutuhan penelitian. 

3) Penarikan Kesimpulan (Conclusion) 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan 

Huberman adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 



ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian kesimpulan dalam 

penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang 

dirumuskan sejak awal. Pada penelitian ini, data-data speedtuner™ 

Autowardrobe domisili Surabaya  yang telah direduksi dan disajikan 

dapat ditarik kesimpulan. Apabila belum diperoleh data yang diinginkan, 

maka perlu ada pengumpulan data tambahan. 


