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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang akan digunakan pada pengembangan bisnis ini 

merupakan jenis penelitian terapan. Menurut Kuncoro(2009:7), penelitian terapan 

merupakan penilitian yang menyangkut aplikasi sebuah teori untuk memecahkan 

sebuah permasalahan tertentu. Ada tiga macam contoh dari penelitian terapan, 

yaitu: penelitian evaluasi, penelitan dan pengembangan, dan penelitian tindakan. 

Penlitian ini menggunakan jenis penelitian evaluasi dimana hasil dari penelitian 

ini akan memberikan masukan dan mendukung pengambilan keputusan tentang 

nilai relatif dari dua atau lebih alternatif tindakan. 

 

4.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Dalam penelitian ini, tempat penelitian dari studi kelayakan bisnis 

pembukaan toko meubel baru di MERR adalah toko Meubel Sahabat di Jalan 

Kertajaya no. 31, Surabaya dan cabang Garuda Meubel di jalan Rungkut Tengah 

no. 56, Surabaya. Sedangkan waktu penelitian akan dilaksanakan dalam waktu 4 

bulan antara bulan Mei 2015-Juni 2016 atau selama penelitian tesis ini 

berlangsung. Penelitian dilakukan kepada pengunjung kedua toko tersebut 

dengan metode wawancara dan pengamatan langsung. 

4.3 Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan metode 

pengambilan sampel yang digunakan adalah Saturation sampling. Dimana 

metode ini merupakan metode dengan pengmbilan sampel dengan 
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mengikutsertakan semua anggota populasi sebagai sampel penelitian. Metode 

ini bertujuan untuk dapat mendapatkan data secara efektif dan akurat sesuai 

dengan keperluan yang diperlukan, sehingga data yang diperoleh benar-benar 

akurat dan bermanfaat. Pada penelitian ini akan melakukan wawancara kepada 

Bapak Ir. Fx. Jemmy Hartono Sidarta selaku pemilik dari Meubel Sahabat, 2 

orang konsumen Garuda Meubel cabang Rungkut masing-masing terdiri dari 1 

konsumen grosir dan 1 orang konsumen retail, dan 1 orang tenaga pemasaran 

PT Tirta Kencana Tatawarna selaku pemasok. 

4.4 Metode Pengambilan Data 

Dalam pendirian suatu proyek perlu diadakan pengumpulan data-data 

yang diperlukan terkait dengan proyek yang akan didirikan, karena dari data 

yang terkumpul dapat mendukung analisa kelayakan suatu proyek sehingga 

metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data juga ikut berpengaruh 

untuk menentukan tingkat kepercayaan terhadap data yang terkumpul untuk 

mewakili jumlah populasi yang ada. 

Data dalam penilitian ini dapat diperoleh dari beberapa sumber sebagai 

berikut: 

1. Data primer berupa wawancara, observasi pasar, survey dan 

proyeksi data internal perusahaan. 

2. Data sekunder berupa studi literatur. 

Metode pengumpulan data pada setiap aspek dapat dijabarkan melalui 

jenis data, sumber data, dan teknis pengumpulan data seperti halnya yang 

tertera pada Tabel 4.1 sebagai berikut: 
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Tabel 4.1: Metode pengumpulan data setiap aspek  

No Aspek yang ditinjau Jenis 

Data 

Sumber 

Data 

Teknik 

Pengumpulan Data 

1 Aspek Hukum Ordinal Primer, 

Sekunder 

Wawancara, Studi 

Literatur 
Izin lokasi dan Izin usaha 

2 Aspek Pasar dan 

Pemasaran 

 Primer, 

Sekunder 

 

1. STP Internval Wawancara, 

observasi, studi 

literature 

2. Marketing Mix Nominal Wawancara, 

observasi, studi 

literatur 

3. SWOT Ordinal Observasi, 

dokumentasi 

3 Aspek Teknis  Primer, 

Sekunder 

 

1. Lokasi usaha Nominal Observasi, 

dokumentasi 

2. Layout Nominal Wawancara, 

observasi, 

dokumentasi 

3. Sarana dan Nominal Observasi, 
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Prasarana dokumentasi 

4. Pemilihan Teknologi Nominal Wawancara, 

observasi, 

dokumentasi 

4 Aspek Manajemen dan 

SDM 

 Primer, 

Sekunder 

 

1. Rekrutmen dan 

seleksi 

Nominal Observasi, 

dokumentasi 

2. SOP Nominal Observasi, 

dokumentasi 

3. Analisis Pekerjaan Nominal Wawancara, 

observasi, 

dokumentasi 

4. Gaji, Kompensasi 

dan Tunjangan 

Rasio Observasi, 

dokumentasi 

5 Aspek Finansial dan 

Keuangan 

 Primer, 

Sekunder 

 

1. Biaya Investasi (Rp) Rasio Observasi, 

dokumentasi 

2. Suku Bunga Kredit 

(%) 

Rasio Studi literatur, 

observasi, 

dokumentasi 

Sumber: Data Primer diolah (2014) 
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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 ini akan 

diperoleh data peluang (opportunity) dan ancaman (threats). Selain itu penelitian 

ini juga menganalisa struktur industri perusahaan dengan menggunakan Five 

Forces Competition Model. Melalui analisa ini akan diperoleh data kekuatan 

(strength) dan kelemahan (Weakness). Setelah diperoleh data kekuatan, 

kelemahan, ancaman dan peluang perusahaan dapat menyusun sebuah strategi 

melalui pembuatan matriks SWOT.  

A. Aspek Hukum 

Untuk analisa aspek hukum akan menganalisis segala perizinan yang 

diperlukan untuk pendirian usaha furniture di kawasan MERR IIC. Perizinan yang 

akan dianalisa mencakup ketersediaan izin lokasi dan izin usaha. 

B. Aspek Pasar dan Pemasaran 

Aspek pasar dan pemasaran akan dianalisa dengan memperhatikan 

kondisi pasar menggunakan STP (Segmenting, Targetting dan Positioning) 

analysis berikut dengan Marketing Mix analysis menggunakan 4P (Product, 

Place, Price, Promotion). 
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C. Aspek Teknis dan Operasional 

Aspek teknis dalam penelitian ini akan diuji dan dianalisa dengan cara 

meninjau lokasi usaha, menata layout area usaha dan penjualan, serta teknologi 

yang akan digunakan. 

D. Aspek Manajemen Sumber Daya Manusia 

Aspek manajemen sumber daya manusia dianalisa dengan cara 

menganalisis kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan serta tambahannya, 

proses rekrutmen dans seleksi, penilaian kinerja serta biaya gaji dan tunjangan. 

E. Aspek Finansial dan Keuangan 

Aspek keuangan menganalisa kemampuan perusahaan dengan analisa 

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

perhitungan dari rumus: 

 PP (Payback Period): 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 =  
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖 𝑘𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝐴𝑙𝑖𝑟𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑠𝑢𝑘 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛𝑎𝑛
  

 NPV (Net Present Value): 

 𝑁𝑃𝑉 =  ∑
𝐹𝑘

(1+𝑖)𝑘 
𝑛
𝑘=0   atau  𝑁𝑃𝑉 =  ∑

𝑅𝑘−𝐶𝑘

(1+𝑖)𝑘 
𝑛
𝑘=0  

Keterangan: 

 i = Discount rate yang digunakan 

 Fk =  Cash flow pada periode k 

 n = Periode terakhir dimana cash flow diharapkan  

 MARR (Minimum Attractive Rate of Return):  

MARR

=  (% proporsi modal sediri x % tingkat suku bunga deposito)  

+ (% proporsi hutang x % tingkat suku bunga pinjaman)  

+  premi resiko 
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 PI (Profitability Index): 

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 (𝑃𝐼) =  
𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑒𝑑𝑠

𝑂𝑢𝑡𝑙𝑎𝑦𝑠
 

 IRR:  

𝐼𝑅𝑅 =  𝑖1 + 
𝑁𝑃𝑉1

𝑁𝑃𝑉1 − 𝑁𝑃𝑉2
 × (𝑖2 −  𝑖1) 

 Keterangan: 

 I1 = Tingkat bunga 1 (tingkat discount rate yang menghasilkan 

NPV1) 

 i2 = Tingkat bunga 2 (tingkat discount rate yang menghasilkan 

NPV2) 

 NPV1 = Net Present Value 1 

 NPV2 = Net Present Value 2 

Melalui hasil perhitungan aspek keuangan akan diperoleh kelakayan 

investasi Meubel Sahabat di MERR IIC, Surabaya. 

4.6 Validitas Data 

Dalam suatu penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid 

apabila tidak terdapat perbedaan antara yang dilaporkan oleh peneliti dengan 

apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Menurut Yin (2009), ada 

empat macam pengujian untuk melakukan pengecekan kevalidan suatu data 

yaitu melalui validitas konstruk (Construct Validity), validitas internal (Internal 

Validity), validitas eksternal (External Validitity), dan reliabilitas (Reliability). 

Validitas konstruk dicapai dengan menetapkan ukuran operasional yang 

benar atas konsep penelitian yang dilakukan. Cara yang dilakukan dalam 

meningkatkan validitas konstruk adalah dengan: triangulasi sumber data, 
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menetapkan alur keterkaitan dari sumber data, dan memiliki informan kunci yang 

dapat melakukan pengecekan transkrip laporan studi kasus. 

Validitas internal dapat dicapai ketika peneliti studi kasus dapat menarik 

kesimpulan atas permasalahan yang luas (Yin, 2009). Peneliti dapat melakukan 

pattern matching, explanation building, address rival building, dan menggunakan 

logic models. 

Validitas eksternal didefinisikan sebagi kerberlanjutan atas penemuan 

penelitian yang dapat digeneralisasikan melampaui masalah yang digunakan 

dalam penelitian. Keterbatasan generalisasi bisa jadi didiskusikan untuk kategori 

atau tema-tema yang muncul dari analisis data atau untuk protokol pengumpulan 

data oleh peneliti. 

Sebuah penelitian dapat dikatakan reliabel apabila penilitian tersebut 

dapat direplikasi pada kondisi yang berbeda dan memberikan hasil yang sama. 

Tujuannya adalah untuk mengurangi kesalahan yang bias. Cara yang digunakan 

adalah: menggunakan protokol penelitian dan pengembangan database 

penelitian; menerapkan trianggulasi teknik dalam pengumpulan dan analisis data 

dengan melakukan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi; strategi dan 

prosedur pengumpulan hingga analisis data akan dilaporkan secara rinci oleh 

peneliti agar memberikan penjelasan yang jelas dan akurat mengenai teknik dan 

pendekatan yang digunakan oleh peneliti. 


