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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Dalam melakukan studi kelayakan Restoran Iga-E ini menggunakan 

metode penelitian yang dipakai untuk memecahkan masalah adalah terapan yang 

diharapkan dapat memberi masukan yang lebih baik, efektif, dan efisien. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penduduk Citraland. 

Sampel yang diambil adalah pengunjung G-Walk. Teknik pengambilan sampel ini 

adalah teknik sampel acak.  

 3.2 Prosedur Pengukuran Data 

3.2.1 Jenis dan  Sumber Data 

Jenis data dapat dibagi menjadi dua yaitu data kualitatif dan data 

kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak menggunakan angka, sedangkan 

data kuantitatif merupakan data yang menggunakan angka seperti yang digunakan 

dalam statistika. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada sumber data primer 

dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang didapat oleh 

peneliti langsung di lapangan atau data yang hanya dapat diperoleh dari sumber 

asli atau pertama. Dalam hal ini, yang termasuk sumber data primer adalah data 

harga bahan baku, data segmentasi, dan lain sebagainya.  

Sumber data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga tinggal 

mencari dan mengumpulkan. Dalam penelitian ini, yang termasuk data sekunder 

adalah data yang didapat dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) 
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Surabaya, Badan Pusat Statistik (BPS) Surabaya, selain itu terdapat dari buku-

buku dan internet. 

3.2.2 Metode Pengumpulan Data  

 Ada beberapa metode yang akan dilakukan oleh peneliti antara lain 

observasi, wawancara, dan survei untuk mengumpulkan data. Data yang 

dikumpulkan digunakan untuk analisis aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis 

dan teknologi, aspek manajamen SDM, aspek hukum, dan aspek keuangan. 

3.2.2.1 Pengumpulan Data Aspek Pasar dan Pemasaran 

 Pengumpulan data aspek pasar dan pemasaran dilakukan dengan metode 

observasi dan analisis untuk menginvestigasi SWOT, STP, dan Marketing Mix. 

Peneliti memilih tempat usaha restoran ini di Surabaya Barat karena daerahnya 

berkembang, dapat terlihat dengan pesatnya pembangunan di Surabaya Barat. 

 Data yang digunakan adalah pasar, STP, dan SWOT pesaing yang 

nantinya akan dibandingkan dengan Restoran Iga-E. 

3.2.2.2 Pengumpulan Data Aspek Teknis dan Teknologi 

Pengumpulan data aspek teknis dan teknologi meliputi data pemilihan desain 

produk yang akan diproduksi, Perhitungan kapasitas perusahaan, Pemilihan mesin 

dan teknologi serta peralatan yang akan digunakan, penentuan lokasi usaha, dan 

penentuan proses produksi. Menggunakan metode survei untuk mendapatkan data 

harga sewa ruko, peralatan yang dibutuhkan. Observasi akan tata letak ruangan 

pesaing dan nantinya ada beberapa manfaat yang akan diaplikasikan dalam 

Restoran Iga-E. 

 



 

31 

 

3.2.2.3 Pengumpulan Data Aspek SDM 

Pengumpulan data aspek SDM meliputi pengumpulan data yang terkait 

dengan struktur organisasi, analisis pekerjaan, analisis jabatan, dan pemberian 

kompensasi. Dilakukan dengan metode wawancara. 

3.2.2.4 Pengumpulan Data Aspek Hukum 

Pengambilan data aspek hukum adalah dengan pengumpulan data primer 

dengan cara  wawancara kepada beberapa orang yang membuka usaha sejenis dan 

pihak-pihak yang berkepentingan mengenai dokumen-dokumen yang diperlukan 

(NPWP, hak merek dagang, dan pajak penghasilan) dan data sekunder berasal dari 

literature  atau internet mengenai izin usaha, persyaratan administratif, dan 

umum. Dilakukan dengan wawancara pada restoran sejenis. 

3.2.2.5 Pengumpulan Data Aspek Keuangan 

Pengumpulan data aspek keuangan meliputi data harga peralatan dan 

perlengkapan yang dibutuhkan, biaya bahan baku, biaya utility (listrik dan 

telepon), biaya tenaga kerja, biaya sewa tempat, dan biaya transportasi. Data lain 

diperlukan adalah data inflasi dan tingkat suku bunga bank di Indonesia. Metode 

yang digunakan adalah observasi.   

3.3 Analisis Pengolahan Data  

3.3.1 Analisis Aspek  Pasar dan Pemasaran 

Pengolahan data aspek pasar dan pemasaran restoran meliputi:  

a. Memperhitungkan asumsi penjualan Restoran Iga-E 

b. Menganalisis SWOT, STP, dan Marketing Mix.  
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 Tolak ukur untuk dikatakan layak adalah dengan mendapatkan data pasar 

yang dibutuhkan, kemudian  mengolah dan menganalisis dengan menggunakan 

analisis SWOT, STP, dan Marketing Mix. Kriteria SWOT adalah mengetahui 

posisi perusahaan dan menggunakan strategi pada posisi tersebut. Analisis strategi 

dikatakan layak apabila telah menentukan segmentasi sesuai kebutuhan 

perusahaan; menargetkan segmen yang cukup besar, memiliki potensi 

pertumbuhan pasar, dan berdasarkan dengan keunggulan kompetitif perusahaan 

serta dapat menggunakan strategi yang tepat; dan  dalam menentukan positioning 

sesuai dengan perusahaan dan pasar. Kriteria marketing mix dikatakan layak jika 

Restoran Iga-E mengetahui marketing mix perusahaan (Kartajaya, 2008:19). 

3.3.2 Analisis Aspek Teknis dan Teknologi 

Data aspek teknik yang telah dikumpulkan sebelumnya akan diolah menjadi 

penentuan data pemilihan desain produk yang akan diproduksi, perhitungan 

kapasitas perusahaan, pemilihan mesin dan teknologi serta peralatan yang akan 

digunakan, penentuan lokasi usaha, dan penentuan proses produksi. Aspek ini 

dikatakan layak jika strategi produksi dilaksanakan sesuai dengan perencanaan 

kapasitas yang sesuai dengan tahapan aspek teknis dan teknologi menurut 

Wibowo (2007:26). 

3.3.3 Analisis Aspek SDM 

 Pengolahan data aspek SDM meliputi penentuan job description, serta 

jumlah tenaga kerja. Untuk memanajemen dengan baik, diperlukan sistem yang 

jelas dan baik pula. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah dengan membuat 

struktur organisasi, sehingga dapat mengetahui kebutuhan dan sistem untuk 
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pelaksanaannya. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Aspek ini 

dikatakan layak jika penentuan tenaga kerja dan jumlahnya sesuai dengan struktur 

organisasi dan ketentuan  job description sesuai dengan program kepegawaian 

menurut Arifin (2007:8). 

3.3.4 Analisis Aspek Hukum  

Data aspek hukum yang telah dikumpulkan sebelumnya akan diolah 

menjadi izin lokasi dan izin usaha.  Aspek hukum dikatakan layak jika usaha telah 

mengetahui dan melaksanakan peraturan yang ada (misalnya NPWP, perpajakan 

izin lokasi, dan persyaratan administratif dan umum) yang sesuai dengan menurut 

Sarosa (2006:96). 

3.3.5 Analisis Aspek Keuangan 

Data yang telah dikumpulkan akan diolah menjadi sumber dana, 

perhitungan total project cost, proyeksi laporan keuangan laba rugi, proyeksi 

laporan keuangan arus  kas, break event point, perhitungan kriteria investasi (Net 

Present Value, Payback Period, Internal Rate of Return, dan Analisis 

Sensitivitas). Proyek dikatakan layak jika PP kurang dari jangka waktu proyek 

yang ditentukan, dalam PP proyek tersebut layak diterima dan NPV akan bernilai 

positif (Arifin, 2007:56). 

 

 

 

 


