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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

1.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang akan digunakan pada studi kelayakan 

pengembangan bisnis ini adalah kualitatif dengan manajerial tools evaluasi 

pengembangan proyek. Menurut Sugiyono dalam Gunawan (2015:81) dalam 

penelitian kualitatif masalah yang ada bersifat sementara, tentatif, dan 

berkembang atau bahkan berganti setelah peneliti berada. Penelitian UD. 

Pakindo ini menggunakan penelitian kualitatif untuk mengetahui apakah bisnis ini 

layak atau tidak untuk dijalankan. 

4.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini bertempat di kota Surabaya, Probolinggo, Tuban dan Jombang 

sebagai asal lokasi usaha UD. Pakindo. Sedangkan waktu penelitian akan 

dilaksanakan pada Bulan Juli hingga Oktober 2017. 

4.3 Metode Pengambilan Sampel 

Pada penelitian ini metode  pengambilan sampel yang akan digunakan 

adalah purposive sampling. Menurut Herdiansyah (2012:106) dalam purposive 

sampling peneliti memilih subjek penelitian dan lokasi penelitian dengan tujuan 

untuk mempelajari atau memahami permasalahan pokok yang akan diteliti, yang 

artinya subjek dan lokasi penelitian yang dipilih dengan tehnik ini biasanya 

disesuaikan dengan tujuan penelitian. 

Tabel 4.1 Metode Pengambilan Sampel 

No. Keterangan Populasi Metode Sampel Jumlah Sampel 

1 Customer / Pembeli 5 Purposive Sampling 1 

2 Competitor / Pesaing -- Purposive Sampling 2 

3 Ahli Peternakan -- Purposive sampling 1 

Sumber: Data diolah 
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Untuk menambah okyektifitas data, peneliti menetapkan narasumber 

informasi yang telah ditetapkan secara sengaja. Menggunakan metode 

wawancara dengan narasumber sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Daftar Narasumber 

No. Keterangan Nama 

2 Ahli Peternakan Didik 

3 Peternak Eddy, Dirun 

4 Pembeli Saviera 

Sumber: Data Diolah 

4.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada setiap aspek dijelaskan melalui jenis data, 

sumber data dan teknik pengumpulan data pada Tabel 4.3 sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Metode Pengumpulan Data Setiap Aspek 

No. Aspek 
Sumber 

Data 
Teknik Pengumpulan Data 

1 Aspek Lingkungan Industri 

Sekunder 

 

 a. Politik Dokumentasi 

 b. Ekonomi Dokumentasi 

 c. Sosial Dokumentasi 

 d. Teknologi Dokumentasi 

 e. Customer / Pembeli 
Primer, 

Sekunder 

Dokumentasi, wawancara 

 f. Supplier / pemasok Dokumentasi, wawancara 

 g. Competitor / Pesaing Dokumentasi, wawancara 

2 Aspek Pasar dan Pemasaran   

 a. SWOT 
Primer, 

Sekunder 

Observasi, Dokumentasi, wawancara 

 b. STP Observasi, Dokumentasi, wawancara 

 c. 4P Observasi, Dokumentasi, wawancara 

3 Aspek Hukum   

 a. Izin usaha Primer Dokumentasi 

4. Aspek Teknis / Operasi   

 a. Lokasi Primer Dokumentasi, wawancara 

 b. Luas Primer Dokumentasi, wawancara 

 c. Tata letak Primer Dokumentasi, wawancara 

5. Aspek Manajemen dan SDM   

 a. Struktur Organisasi Primer Observasi, Dokumentasi 

 b. Analisis Pekerjaan Primer Wawancara, Dokumentasi 

 
c. Pelatihan dan 

pengembangan diri 
Primer Wawancara, Observasi 

    

Sumber: Data Diolah 
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4.5 Analisis Data 

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor lingkungan bisnis perusahaan 

secara umum. Faktor yang dianalisa mencakup faktor politik, ekonomi, sosial dan 

teknologi dengan menggunakan PEST analysis. Melalui analisa tersebut akan 

diperoleh data kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) . Setelah 

diperoleh data kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang perusahaan dapat 

menyusun suatu strategi melalui pembuatan matriks SWOT. 

4.5.1 Aspek Pasar dan Pemasaran 

Aspek pasar dan pemasaran akan menganalisa kemampuan mencapai 

volume penjualan yang menguntungkan, kemampuan menghasilkan produk yang 

lebih baik dari pesaing, kemampuan menentukan harga yang lebih baik dari 

pesaing, kemampuan mendistribusikan produk yang lebih baik dari pesaing dan 

kemampuan mempromposikan produk yang lebih baik dari pesaing (Suliyanto, 

2010). 

4.5.2 Aspek Hukum 

Dalam aspek hukum akan menganalisis dokumen fotokopi identitas diri dari 

para pengurus perusahaan, fotokopi nomor pokok wajib pajak, fotokopi surat izin 

usaha perdagangan dan data keuangan seperti neraca keuangan dan laporan 

laba rugi (Suliyanto, 2010).  

4.5.3 Aspek Teknis dan Operasional 

Aspek teknis dalam penelitian ini akan diuji dan dianalisa dengan cara 

menganalisa kondisi rencana lokasi bisnis, ketersediaan mesin, ketersediaan 

peralatan dan kemampuan menyusun layout lokasi usaha yang optimal 

(Suliyanto, 2010). 
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4.5.4 Aspek Manajemen Sumber Daya Manusia 

Aspek manajemen sumber daya manusia dianalisa dengan cara 

menganalisis kemampuan menyelesaikan pembangunan bisnis sesuai dengan 

waktu yang direncanakan, ketersediaan tenaga kerja untuk menjalankan bisnis 

dan kemampuan merekrut tenaga kerja sesuai dengan spesifikasi jabatan yang 

ada (Suliyanto, 2010). 

4.5.5 Aspek Finansial dan Keuangan 

Aspek keuangan menganalisa kemampuan perusahaan dengan analisa 

skenario pesimis, moderat, dan optimis dengan memperhatikan cash flow serta 

perhitungan dari rumus: 

a.  PP (Payback Period) 

Rumus :  

  PP = 
         

                    
  x 1 tahun 

b. NPV (Net Present Value) 

Rumus : 

NPV = 
            

     
 + 

            

      
 + ... + 

            

      
 – Investasi 

c. Internal Rate of Return (IRR) 

Rumus : 

IRR = ∑ 
   [

  

      
]= 0 

4.6 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Langkah selanjutnya yang di lakukan adalah meyakinkan data tersebut 

terhadap derajat kepercayaannya (validitas) dengan melakukan member check 

terhadap data. Menurut Cresswell peneliti harus menjamin bahwa temuan dan 
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interpretasi akurat dan valid melalui pengecekan terhadap anggota subyek 

penelitian (member Checking) (Emzir, 2011). Menurut Emzir (2011) suatu proses 

dimana peneliti menanyakan pada satu partisipan atau lebih dalam studi untuk 

mengecek keakuratan dari keterangan tersebut ialah member checking. Metode 

member check yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan surat 

keterangan validasi yang telah di periksa dan di tanda tangani oleh narasumber. 

Menurut Silverman dalam Creswell (2015:352) terdapat beberapa cara 

untuk membahas reliabilitas dalam penelitian kualitatif. Peneliti memiliki 

beberapa cara untuk membuat dokumentasi saat penelitian berlangsung 

diantaranya berupa foto dengan narasumber saat melakukan wawancara, foto 

saat jam operasional di kandang milik Pakindo dan fotokopi berupa dokumen-

dokumen asas hukum Pakindo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


