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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 

terapan evaluasi. Menuru Kuncoro (2009:7) penelitian evaluasi dalam 

hubungannya dengan penelitian terapan merupakan proses pengumpulan dan 

analisis secara sistematis dengan tujuan untuk membuat keputusan tertentu.  

3.2 Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif  dan data kualitatif. 

Data kuantitatif berupa data biaya-biaya investasi, biaya tetap, biaya variabel, dan 

biaya-biaya lainnya. Data kualitatif berupa keterangan, informasi, penjelasan, 

pendapat, dan tanggapan dari para narasumber yaitu: pemilik stan, pihak 

pengelola mall, dan para pengunjung. Data-data yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

3.2.1 Data Aspek Pasar dan Pemasaran 

a. Daya beli konsumen di BG Junction.

b. Supplier jamur serta bahan baku lainnya.

c. Hasil observasi terhadap produk-produk atau usaha-usaha yang dapat

menjadi substitusi untuk jamur goreng.

d. Jumlah kompetitor MAS.ROOM, data omzet serta banyak gerai

kompetitor di Surabaya.
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e. Karakteristik serta gaya hidup konsumen MAS.ROOM. 

f. Posisi MAS.ROOM di pasar makanan camilan. 

g. Keunikan yang ditawarkan MAS.ROOM. 

h. Harga dan sistem promosi yang sesuai dengan keinginan pasar. 

i. Service dan proses yang sesuai dengan keinginan pasar.  

3.2.2 Data Aspek Yuridis 

a. Syarat dan tujuan Letter of Intent. 

b. Syarat dan tujuan surat perjanjian penyewaan stan. 

c. Syarat dan tujuan surat izin renovasi. 

d. Syarat dan tujuan surat pengeluaran dan pemasukan barang. 

e. Fotocopy KTP pemiliki usaha. 

f. Peraturan-peraturan yang berlaku di BG Junction. 

3.2.3 Data Aspek Manajemen 

a. Jumlah karyawan yang dibutuhkan. 

b. SOP dari gerai sebelumnya. 

c. Data pekerjaan tiap-tiap pegawai di gerai sebelumnya. 

d. Standar gaji di BG Junction. 

e. Kualifikasi yang dibutuhkan pegawai MAS.ROOM. 

3.2.4 Data Aspek Teknis 

a. Denah lokasi BG junction.  

b. Peralatan yang akan digunakan serta posisi yang seharusnya di gerai. 

c. Data luas produksi gerai sebelumnya. 
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3.2.5 Data Aspek Keuangan 

a. Data harga sewa stan. 

b.  Harga peralatan-peralatan yang dibutuhkan. 

c.  Data biaya bahan baku.  

d. Data biaya pendukung lainnya. 

e. Biaya listrik dan perawatan.  

f. Biaya tambah daya listrik. 

g. Total gaji pegawai. 

h. Proyeksi penjualan.  

i. Pajak dan suku bunga pinjaman. 

3.3 Metode Pengambilan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1.  Observasi langsung  

Pengamatan langsung pada kondisi pasar di BG Junction. 

2. Data wawancara 

Wawancara terhadap pihak yang menjadi sumber informasi yaitu: 

pengelola BG Junction, pemilik toko yang sudah ada sebelumnya di BG 

Junction, pemilik usaha sejenis, dan pengunjung dari BG Junction. 

3. Data dari gerai sebelumnya. 

4. Data lain dari internet dan buku. 
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5. Data hasil olahan kuesioner.  

data didapatkan dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan pada 

sampel. Besar ukuran sampel yang akan dibagikan kuesioner ditentukan 

dengan menggunakan rumus slovin sebagai berikut (Bungin, 2010:105): 

 

Keterangan: 

  : Jumlah sampel yang dicari 

 : Jumlah populasi 

 : Nilai presisi 

3.4 Sumber Data 

Sumber data dari penelitian ini akan dibagi dalam dua bagian yaitu sumber 

data primer dan sumber data sekunder: 

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan survei lapangan yang 

menggunakan semua metode pengumpulan data original. Yang 

termasuk data primer adalah wawancara, dan observasi langsung. 

b. Data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan oleh lembaga 

pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data, 

biasanya data sekunder akan diambil dari literatur. 

3.4.1 Pengumpulan Data Aspek Pasar dan Pemasaran 

a) Data primer : hasil wawancara langsung dengan pihak manajemen BG 

Junction, wawancara dengan badan usaha atau orang yang telah 
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membuka usaha terlebih dahulu di BG Junction, menyebarkan 

kuesioner pada para pengunjung mall untuk mendapat data tentang 

pangsa pasar yang lebih konkret. 

b) Data sekunder: data dari badan usaha lain yang telah membuka usaha 

sebelumnya di BG Junction, data dari surat kabar dan internet tentang 

kondisi pasar di BG Junction.   

3.4.2 Pengumpulan Data Aspek Yuridis 

a) Data primer: hasil wawancara langsung dengan pihak manajemen BG 

Junction, wawancara dengan badan usaha lain yang bergerak di bidang 

yang sama. 

b) Data sekunder: surat keterangan peraturan-peraturan yang berlaku di 

BG Junction, surat permohonan penyewaan stan, surat perjanjian 

penyewaan lokasi, surat izin renovasi, surat izin pemasukan dan 

pengeluaran barang,  dan foto copy KTP . 

3.4.3 Pengumpulan Data Aspek Manajemen 

a) Data primer: wawancara langsung dengan badan usaha lain yang 

bergerak di bidang yang sama, wawancara langsung dengan badan 

usaha lain yang telah terlebih dahulu membuka usaha di BG Junction 

untuk mengetahui standar gaji, melakukan observasi langsung untuk 

mengetahui karakteristik pegawai yang tepat. 

b) Data sekunder: data-data dari badan usaha lain yang telah membuka 

usaha terlebih dahulu di BG Junction, data-data pengurusan SDM dari 

gerai MAS.ROOM di PTC untuk mengetahui jumlah karyawan. 
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3.4.4 Pengumpulan Data Aspek Teknis 

a) Data primer: wawancara langsung dengan perancang interior yang akan 

membantu pengerjaan renovasi stan dan lokasi, wawancara langsung 

dengan pihak manajemen BG Junction dan melakukan observasi pada 

badan usaha lain yang telah buka lebih dahulu di BG Junction. 

b) Data sekunder: data tentang layout stand dan peralatan yang dibutuhkan 

dan kapasitas produksi dari gerai MAS.ROOM di PTC, dan data-data 

dari buku dan internet.  

3.4.5 Pengumpulan Data Aspek Keuangan 

Pengumpulan data aspek keuangan meliputi data harga sewa stan, harga 

peralatan-peralatan yang dibutuhkan, data biaya bahan baku dan biaya pendukung 

lainya,  biaya listrik dan perawatan, biaya tambah daya listrik, dan biaya-biaya 

lainnya. 

3.5 Analisis Pengolahan Data 

3.5.1 Analisis Aspek Pasar dan Pemasaran 

Pengolahan data aspek pasar dan pemasaran meliputi:  

a. Memperhitungkan asumsi pengunjung yang akan membeli produk 

MAS.ROOM. 

b. Mengetahui Five force analisis dan analisis STV triangle.  

3.5.2 Analisis Aspek Yuridis  

Pengolahan data aspek yuridis meliputi penganalisisan kelegalan surat izin 

yang telah dikumpulkan, serta kesanggupan pemenuhan surat izin dan peraturan 

pihak manajemen. 
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3.5.3 Analisis Aspek Manajemen 

 Pengolahan data aspek manajemen meliputi:  

a. Struktur organisasi yang akan digunakan. 

b. Pengendalian operasional. 

c. Pengelolaan sumber daya manusia. 

3.5.4 Analisis Aspek Teknis 

Pengolahan data aspek teknis meliputi: 

1. Lokasi usaha. 

2. Tata letak stan. 

3. Luas produksi. 

3.5.5 Analisis Aspek Keuangan 

Langkah-langkah pengolahan data aspek keuangan antara lain: 

a. Estimasi dana investasi awal. 

b. Perhitungan proyeksi cashflow.  

c. Perhitungan laporan laba/rugi. 

d. Perhitungan NPV, PI dan PP, IRR. 

e. Analisis skenario. 


