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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian pengembangan SK, peneliti menggunakan metode 

penelitian deskriptif kualitatif yang akan melakukan pendekatan terhadap sumber 

informan SK untuk mendapatkan data yang dapat dianalisa. Penelitian kualitatif 

digunakan karena keinginan peneliti yang terlibat secara aktif dan observatif dalam 

kasus pengembangan SK agar peneliti dapat memberikan sumbangan pemikiran 

bagi SK dalam hal layak atau tidak untuk melakukan pengembangan dari tingkat 

convenience store ke tingkat conventional supermarket. Penelitian ini 

dilaksanakan dengan harapan hasil penelitian dapat dimanfaatkan untuk 

mengembangkan format ritel SK ke tahap conventional supermarket, yang sesuai 

dengan kriteria pengembangan format ritel dan menetukan kelayakan 

pengembangan yang dilaksanakan.  

4.2. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian akan dilaksanakan pada toko Sumber Kasih (SK) yang berlokasi 

di jalan Yos Sudarso 88, kota Timika, provinsi Papua. Penelitian akan 

dilaksanakan dalam kurung waktu 1 bulan dari tanggal 1 Maret 2017 sampai 31 

Maret 2017.  

4.3. Metode Pengambilan Sampel 

Didalam pelaksanaan penelitian ini digunakan metode Purposive Sampling 

yang merupakan metode penelitian yang dilaksanakan untuk mendapatkan 

informasi relevan dan tersedia dari sumber-sumber tertentu. Penggunaan metode 

terhadap sumber data ditentukan oleh beberapa kriteria yang perlu dipenuhi. 

Seperti sumber data merupakan partisipan yang terlibat dalam lingkungan SK 
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terutama dalam area opersional SK, partisipan dipilih berdasarkan penilaian 

peneliti dengan syarat partisipan dapat memberikan sudut pandang yang luas 

mengenai pengembangan SK, partisipan yang dipilih tidak harus memberikan 

sudut pandang yang mendukung sudut pandang dari peneliti dengan tujuan agar 

hasil data yang dihasilkan dapat menjadi ‘kaya’ dan luas’. 

4.4. Metode Pengambilan Data 

Terdapat tiga metode pengambilan data penelitian kualitatif dalam 

peneltian pengembangan SK yaitu, metode wawancara kualitatif, obeservasi 

‘peneliti sebagai partisipan’, dan dokumentasi. Metode pertama yang digunakan 

adalah metode wawancara kualitatif (Yin, 2011:134) dengan harapan peneliti 

dapat membentuk sebuah relasi dengan partisipan sehingga peneliti dapat 

menghasilkan informasi sudut pandang partisipan yang ‘kaya’ dan ‘personal’ yang 

mendukung pengembangan SK, metode observasi ‘peneliti sebagai partisipan’ 

(Creswell, 2009:179) digunakan dengan tujuan peneliti dapat berinteraksi dengan 

kejadian-kejadian dalam operasional SK sehingga peneliti pada akhirnya akan 

memahami lebih mendalam bagaimana SK beroperasi dalam berbagai aspek dan 

dapat menarik kesimpulan bagamiana SK akan dikembangkan (Robert Yin, 2011: 

131), metode tearkhir yang akan dimanfaatkan adalah adalah metode 

dokumentasi dengan tujuan mengumpulkan data dalam bentuk audio, visual, dan 

dokumen pendukung lainnya agar hasil dokumentasi dapat memberikan informasi 

yang memperkuat hasil wawancara dan observasi. Pengambilan data setiap aspek 

kepada sumber data, jenis data yang dihasilkan beserta penggunaan teknik 

pengumpulan data terhadap masing-masing aspek akan dijelaskan pada Tabel 4.1 

yang sudah terbagi berdaasarkan masing-masing aspek yang akan diteliti dalam 

pengembangan SK: 
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Tabel 4.1 Metode Pengumpulan Data Setiap Aspek 
Aspek Sumber Data Teknik Pengumpulan Data Hasil yang dituju 

Aspek Pasar dan Pemasaran 

Bauran ritel Primer, 

sekunder 

Wawancara, observasi, 

Dokumentasi 

Segmen pasar yang 

paling cocok bagi SK, 

jenis konsumen yang 

ditarget oleh SK, beserta 

citra SK di konsumen. 

Aspek Keuangan 

Biaya investasi Primer, 

sekunder 

Observasi, dokumentasi, Kelayakan usaha 

berdasarkan NPV, IRR, 

Payback period, dan 

Profitability Index (PI) 

dalam pengembangan. 

Suku bunga kredit Sekunder Dokumentasi 

Aspek Teknis 

Lokasi toko Primer, 

sekunder 

Observasi, dokumentasi, Kelayakan lokasi, 

penggunaan alat-alat ritel 

yang memadai 

operasional dalam tingkat 

conventional supermarket, 

pengiriman produk yang 

baik, dan ketersediaan 

tenaga kerja yang ahli. 

Pengaturan layout Primer, 

sekunder 

Wawancara, observasi, 

dokumentasi 

Pemilihan teknologi Primer, 

sekunder 

Observasi, dokumentasi, 

Penyediaan produk Primer, 

sekunder 

Wawancara, observasi, 

dokumentasi 

Tenaga kerja ahli Primer, 

sekunder 

Observasi, dokumentasi, 

Aspek Manajemen dan Organisasi 

Struktur organisasi Primer, 

sekunder 

Observasi, dokumentasi Struktur organisasi yang 

cocok bagi SK, analisa 

perkajaan masing-masing 

pegawai, dan kompensasi 

yang tepat dan effisien 

Analisa pekerjaan Primer, 

sekunder 

Wawancara, dokumentasi 

Kompensasi dan 

motivasi karyawan 

Primer, 

sekunder 

Observasi, dokumentasi 

Sumber: Diolah sendiri (2017). 
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Data primer dalam Tabel 4.1 merupakan data utama yang akan 

dimanfaatkan dalam penelitian pengambangan SK. Sedangkan data sekunder 

merupakan data pendukung yang dapat mendukung data primer dalam penelitian. 

Dengan menggunakan metode-metode untuk menemukan hasil yang dituju pada 

Tabel 4.1, terdapat pula indikator pada masing-masing aspek pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Indikator analisis 
Aspek Analisis Syarat Indikator 

Aspek Pasar dan 

Pemasaran 

Memiliki STP yang tepat bagi pasar ritel 

Timika 

SK memiliki STP 

Memiliki Strategi bauran ritel yang dibentuk 

berdasarkan analisa STP 

SK memiliki strategi bauran ritel 

Aspek Teknis Lokasi pengembangan yang memadahi 

dan layak dengan luas 400-1000 m2 

Lokasi perdagangan dengan luas 400-1000 

m2 

Peralatan yang menunjang kegiatan SK Memiliki peralatan operasional yang 

memadai 

Supplier yang siap mengirim produk Memiliki supplier untuk mengirim produk 

Tenaga kerja yang ahli Memiliki tenaga kerja yang ahli  

Aspek 

Manajemen dan 

Organisasi 

Struktur organisasi yang telah terbentuk Memiliki struktur organisasi  

Analisa pekerjaan yang telah terbentuk Melakukan analisa pekerjaan  

Sistem manajemen perusahaan yang 

telah terbentuk 

Memiliki manajemen karyawan 

Aspek Keuangan Melakukan perhitungan NPV Nilai NPV positif 

Melakukan perhitungan IRR Persentase IRR lebih besar dari 9.75% 

Melakukan perhitungan PP Nilai PP menunjukkan waktu kembali modal 

 Melakukan perhitungan IP Nilai IP lebih dari 1 

Sumber: Diolah sendiri (2017). 

4.5. Analisis Data 

Analisa data dilaksanakan dengan cara melakukan analisa pada hasil 

pengumpulan data yang telah didapatkan terhadap setiap aspek penelitian yang 
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meliputi aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek teknis, dan aspek 

manajemen dan organisasi.  

Aspek pasar dan pemasaran akan menganalisa mengenai target pasar, 

dan bauran ritel yang terdiri dari produk yang diminati oleh konsumen, harga yang 

lebih murah dibandingkan kompetitor, promosi melalui sales pemasaran, lokasi 

yang menjadi pusat aktivitas penduduk Timika, dan layanan yang disukai oleh 

konsumen sehingga dapat menarik loyalitas konsumen. Syarat kelayakan aspek 

pasar dan pemasaran penentuan perumusan Segmentasi, Target, dan Posisi 

(STP) beserta strategi bauran ritel yang dibentuk melalui STP. 

Aspek keuangan merupakan aspek yang akan mebahas mengenai kondisi 

keuangan perusahaan dalam mengembangkan proyek melalui Net Present Value 

(NPV), Internal Rate of Return (IRR), dan Payback Period (PP). Aspek keuangan 

dapat dinyatakan layak jika hasil NPV lebih besar dari 0 dan hasil IRR lebih besar 

dari bunga pinjaman. 

Aspek berikutnya merupakan aspek teknis yang akan membahas 

mengenai lokasi toko, pengaturan layout produk yang mudah, nyaman dan 

menyenangkan bagi pengalaman berbelanja konsumen, pemilihan teknologi yang 

effisien dan fungsional dalam operasional teknis SK, penyediaan produk melalui 

supplier yang selalu siap mengirimkan produknya, dan tenaga ahli yang 

mengoperasikan teknologi tersedia. Kelayakan aspek teknis akan ditentukan 

melalui Lokasi pengembangan bisnis memadahi dan layak dalam kriteria 

conventional supermarket, Peralatan dan alat penunjang opersional SK yang 

effisien dan fungsional, Supplier  yang selalu siap menyediakan produk, dan 

ketersediaan tenaga kerja yang ahli (Sulisyanto, 2010:155). 
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Aspek yang terakhir adalah aspek manajemen dan organisasi yang akan 

membahas mengenai struktur organisasi yang effektif dalam menjalankan 

operasioanl SK, analisa pekerjaan yang seusai dengan keahlian masing-masing 

individu dalam SK, kompensasi, dan motivasi karyawan. Aspek manajemen dan 

organisasi dapat dinyatakan layak jika peneliti dapat merumuskan struktur 

organisasi yang tepat dan kompensasi bagi pekerja SK, analisa pekerjaan yang 

tepat, dan manajemen karyawan yang baik (Sulisyanto, 2010:181). Seluruh aspek 

akan dianalisa sesuai dengan ketentuan metodologinya agar sehingga dapat 

menghasilkan keputusan kelayakan rencana pengembangan bisnis.  

4.6. Verifikasi Data 

Penelitian yang valid menurut Yin (2011:78) merupakan penelitian yang 

telah mengumpulkan dan mengolah datanya dengan benar, sehingga kesimpulan 

yang dihasilkan dapat merefleksikan keadaan sesungguhnya yang diteliti. Metode 

validasi data dalam penelitian yang akan dimanfaatkan untuk menverifikasi data 

hasil sampling (Joseph Maxwell, 2009:244) adalah: 

 Melakukan validasi dari responden agar dapat menekan resiko salah 

interpetasi. 

 Melakukan triangulasi agar data yang dikumpulkan memiliki hasil yang 

sama dari 3 sumber berbeda dan dapat memperkuat validasi data yang 

dihasilkan. Seperti mencocokan hasil yang didapat dari wawancara, 

observasi, dan dokumentasi agar ditemukannya suatu data yang 

akurat. 

Penggunaan validasi data dalam penelitian pengambangan SK ditujukan 

agar data yang dihasilkan sudah dapat menunjukkan gambaran sebenarnya dari 

kejadian dalam perusahaan SK. 


