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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Identifikasi Masalah 

Banyaknya biro perjalanan wisata baru yang terus bermunculan. Kemajuan 

teknologi di bidang internet yang  mempermudah bisnis biro perjalanan wisata, 

sebab inilah yang mendorong penulis untuk meneliti usaha ini layak atau tidak 

untuk didirikan. Kriteria layak atau tidak sebuah usaha didirikan dilihat dari lima 

aspek yaitu aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis, aspek manajemen, aspek 

hukum, dan aspek keuangan. 

3.2 Observasi Awal 

Observasi awal dilakukan dengan mengunjungi beberapa biro perjalanan 

wisata yang ada di Kota Surabaya. Dalam kegiatan observasi ini juga dilakukan 

pengamatan terhadap desain ruangan usaha yang menjadi tempat melayani 

konsumen dan posisi penataan meja pegawai yang bertugas melayani konsumen. 

3.3 Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan teori-teori yang 

berhubungan dengan tujuan penelitian. Teori yang didapatkan tersebut digunakan 

sebagai landasan untuk menganalisis dan menyelesaikan penelitian. Teori yang 

digunakan mencakup lima aspek yang diteliti yaitu aspek pasar dan pemasaran, 

aspek teknis, aspek manajemen, aspek hukum, dan aspek keuangan. 
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3.4 Jenis Penelitian 

Dalam melakukan studi kelayakan DavidS Tour and Travel ini metode 

penelitian yang dipakai adalah riset kualitatif. Riset kualitatif terdiri dari suatu 

rangkaian teknik interpretasi yang akan menjelaskan, mentransformasikan, 

menerjemahkan, dan menjelaskan makna, bukan frekuensi, dari suatu kejadian 

dalam dunia sosial yang kurang lebih terjadi secara alami. Teknik kualitatif 

digunakan pada tahap pengumpulan dan analisis data dalam suatu proyek 

(Cooper: 2008,162). 

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa 

orang, objek, transaksi atau kejadian yang membuat kita tertarik untuk 

mempelajarinya atau menjadi objek penelitian (Kuncoro: 2009:118). Populasi 

kompetitor yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua BPW resmi yang 

ada di Surabaya selama tahun 2009–2010.  

 

3.5 Proses Pengumpulan Data 

3.5.1 Proses Pengumpulan Data Aspek Pasar dan Pemasaran 

 Pengumpulan data aspek pemasaran meliputi pengumpulan data primer. 

Hal ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara terhadap kepala seksi Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Surabaya untuk mendapatkan data kompetitor se- 

Surabaya. Data kompetitor ini digunakan untuk mencari kompetitor langsung. 

Tahapan observasi ke BPW yang menjadi kompetitor langsung DavidS Tour and 

Travel dilakukan setelah mendapatkan data-data mengenai kompetitor langsung. 
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3.5.2 Proses Pengumpulan Data Aspek Teknik 

 Pengumpulan data aspek teknik meliputi pemilihan lokasi yang akan 

digunakan sebagai lokasi usaha, data peralatan apa saja yang diperlukan untuk 

kegiatan operasional, dan desain layout. 

 

3.5.3 Proses Pengumpulan Data Aspek Manajemen 

 Pengumpulan data aspek manajemen meliputi pengumpulan data 

kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan, job description dari masing-masing 

tenaga kerja, gaji dan kompensasi yang akan diberikan nantinya. 

 

3.5.4 Proses Pengumpulan Data Aspek Hukum 

 Pengumpulan data aspek hukum dengan melakukan pengumpulan data 

primer. Data primer didapatkan dengan melakukan wawancara kepada kepala 

seksi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surabaya.  

 

3.5.5 Proses Pengumpulan Data Aspek Keuangan 

 Pengumpulan data aspek keuangan meliputi data harga sewa lokasi, harga 

peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan, biaya penjualan, biaya umum, dan 

biaya administrasi.  

 

3.6 Proses Pengolahan Data dan Analisis Hasil Pengolahan Data 

3.6.1 Mengolah Data Aspek Pasar 

Data aspek pasar yang telah dikumpulkan, diolah dengan menggunakan 
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SWOT analysis, segmentasi, targeting, positioning, bauran pemasaran (product, 

price, place, promotion, people, physical evidence, process, dan customer 

service).  Hasil yang didapatkan dari pengolahan tersebut berupa besaran target 

market dan kondisi persaingan. Aspek pasar dinilai layak apabila semua segmen 

bisa diakses dalam hal media komunikasi (aksesibilitas), semua segmen tidak 

harus cukup besar tetapi cukup menguntungkan (profitable) bagi usaha 

(substansialitas), actionable (mampu menarik dan melayani segmen) dan 

accesible (segmen dapat dicapai dan dilayani), important (variabel diferensiasi 

yang dipilih memberikan manfaat yang sangat bernilai bagi pelanggan sasaran), 

affordable (pembeli bersedia dan mampu membayar diferensiasi yang diberikan 

perusahaan), dan profitable (perusahaan bisa mendapatkan keuntungan dari upaya 

mengintroduksi diferensiasi yang dimaksud). 

 

3.6.2 Mengolah Data Aspek Teknis 

Data aspek teknik yang telah dikumpulkan kemudian diolah menjadi 

penentuan lokasi yang sesuai, data perlengkapan dan peralatan yang diperlukan 

serta layout dari usaha ini. Aspek teknis dinilai layak apabila lokasi mudah 

dijangkau transportasi umum, dapat dilihat dari jarak pandang yang normal,  

banyaknya orang yang lewat di depan lokasi usaha, tersedianya tempat parkir,  

lingkungan yang bersih, aman dan mendukung jenis usaha, untuk ruangan usaha 

menggunakan lampu yang terang, warna yang cerah, adanya penunjuk keterangan, 

perabotan yang mendukung kenyamanan konsumen, dan memiliki fleksibilitas 

terhadap fasilitas untuk mengantisipasi perubahan di masa datang.  
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3.6.3 Mengolah Data Aspek Manajemen 

Data aspek manajemen yang telah dikumpulkan kemudian diolah menjadi 

pembuatan struktur organisasi, job description, dan penentuan besaran gaji yang 

diterima oleh masing-masing pekerja. Aspek manajemen dinilai layak apabila 

karyawan dapat melakukan pekerjaan dengan benar sesuai dengan job description 

dan gaji yang diberikan sesuai dengan standar upah minimum Kota Surabaya. 

 

3.6.4 Mengolah Data Aspek Hukum 

 Data aspek hukum yang telah dikumpulkan kemudian diolah menjadi 

perizinan yang dibutuhkan untuk pendirian biro perjalanan wisata ini. Aspek 

hukum dinilai layak apabila sudah didapatkan izin biro perjalanan wisata dari 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya.  

 

3.6.5 Mengolah Data Aspek Keuangan 

Data aspek keuangan yang telah dikumpulkan kemudian diolah menjadi 

sumber dana, perhitungan total project cost, proyeksi laporan laba rugi, proyeksi 

arus kas, perhitungan kriteria investasi (Net Present Value, Payback Period, 

Internal Rate of Return), dan analisis skenario. Aspek keuangan dinilai layak 

apabila NPV > 0, PP < jangka waktu proyek yang ditentukan, dan IRR > dari 

bunga pinjaman. 

 


