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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.  Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian terapan (applied research) yaitu 

“penelitian yang menyangkut aplikasi teori untuk memecahkan permasalahan 

tertentu, Kuncoro (2009:7)”. Dalam penelitian terapan ada 3 macam contoh yaitu 

penelitan evaluasi, penelitian pengembangan, dan penelitian tindakan. Dalam 

penelitian ini menggunakan pilihan pertama yaitu penelitian evaluasi, yaitu 

“penelitian yang diharapkan dapat memberikan masukan atau mendukung 

pengambilan keputusan tentang nilai relatif dari dua atau lebih alternatif 

tindakan”, dalam penelitian ini ada dua keputusan alternatif yaitu layak atau 

tidaknya usaha ini untuk dijalankan. 

3.2.  Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, 

yang terdiri dari data interval dan data rasio. Dalam penelitian ini sumber data 

yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh 

dengan cara survey dan wawancara. Data sekunder diperoleh dari buku-buku, 

internet, dan literatur yang telah ada. 
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3.3.  Prosedur Pengumpulan Data 

3.3.1.  Aspek Hukum 

a. Primer  : Wawancara, Observasi di tempat jasa pelayanan pendirian usaha. 

Populasinya adalah para penyedia jasa pelayanan pendirian usaha, 

sampelnya adalah pelayanan pendirian usaha di Surabaya. 

b. Sekunder : Data dari Dinas Teknis Perindustrian dan Perdagangan, dan 

internet.  

3.3.2. Aspek Lingkungan Usaha 

a. Primer : Observasi lokasi usaha untuk melihat kondisi politik, ekonomi, 

sosial usaha, teknologi usaha, dan fisik lokasi usaha. Wawancara dengan 

warga setempat untuk memperoleh data tentang tanggapan pendirian 

usaha. Populasinya adalah warga di sekitar lokasi usaha, sampelnya adalah 

mahasiswa yang kost di area lokasi usaha. 

3.3.3. Aspek Pasar 

a. Primer : Wawancara dengan Kelurahan daerah setempat untuk data 

penduduk setempat. Wawancara dengan Universitas Widya Mandala, 

SMA St.Luis, SMA Santa Maria untuk memperoleh data jumlah siswa. 

Wawancara dan observasi dengan convenience store lain untuk 

memperoleh data tentang rata-rata pembelian pelanggan, situasi 

persaingan. Populasinya adalah seluruh organisasi atau badan di kelurahan 

Keputran. Sampelnya adalah kantor Kelurahan Keputran, SMA Santa 

Maria, SMA St. Louis I, dan Universitas UKWM, Indomaret, dan 

Minimarket Rahayu. 
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3.3.4.  Aspek Teknis dan Teknologi 

a. Primer : Wawancara dengan pihak properti, pemilik tempat, untuk 

memperoleh data harga lokasi usaha. Observasi ke pusat elektronik dan 

peralatan usaha untuk memperoleh harga mesin, peralatan, untuk usaha. 

Observasi ke minimarket dan convenience store lain untuk memperoleh 

data kebutuhan equipment usaha. Populasinya adalah minimarket dan 

convenience store di Surabaya. Sampelnya adalah Circle K di G-Walk. 

b. Sekunder : Penelitian atau sumber lain yang membahas tentang kebutuhan 

investasi awal usaha sejenis. 

3.3.5. Aspek Manajemen SDM 

a. Primer  : Wawancara dengan pegawai convenience store sejenis untuk 

memperoleh data shift kerja pegawai, jam kerja pegawai, biaya gaji 

pegawai. Populasinya adalah convenience store di Surabaya, sampelnya 

adalah Circle K di G-Walk. 

b. Sekunder : Data dari Dinas Tenaga Kerja tentang gaji UMR. 

3.3.6. Aspek Pemasaran 

a.  Primer : Observasi usaha pesaing untuk memperoleh data pesaing, 

keunggulan dan kelemahan pesaing untuk menetapkan strategi. 

Populasinya adalah pesaing-pesaing di kelurahan Keputran, sampelnya 

adalah Sinar Supermarket Bintoro, Indomaret di Jl. Doho Dalam, 

Minimarket Rahayu di Jl. Tumapel, dan Koperasi UKWM di Universitas 

Widya Mandala Jl.Dinoyo. 
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3.3.7.  Aspek Keuangan 

a. Sekunder : Data dari aspek-aspek lainnya tentang biaya-biaya yang 

dibutuhkan. Penelitian, atau sumber lain yang membahas tentang laporan 

keuangan dan proyeksi laporan keuangan usaha sejenis.  

3.4. Alat Analisis Data 

3.4.1.  Aspek Hukum 

 Pada Aspek hukum data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan cara 

membandingkan dengan konsep bisnis My Mart, jika syarat-syarat kelayakan dari 

aspek hukum dapat dipenuhi oleh My Mart maka secara aspek hukum dapat 

dikatakan layak. 

3.4.2. Aspek Lingkungan Usaha 

 Pada aspek lingkungan usaha, data yang diperoleh akan dianalisis 

pengaruhnya terhadap peluang usaha bisnis My Mart. Jika dari dampak 

lingkungan secara keseluruhan mendukung, maka secara aspek lingkungan usaha 

dapat dikatakan layak. 

3.4.3.  Aspek Pasar 

 Pada aspek pasar, data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan 

metode trend menggunakan Microsoft excel. Data competitor akan dianalisis 

dengan cara mengidentifikasi masing-masing pesaing untuk menentukan besarnya 

market share dan market space. Setelah itu akan dihitung market potensial untuk 

My Mart. Untuk proyeksi pelanggan harian akan dilakukan survey terhadap 100 

orang dari kalangan menengah ke atas untuk memperoleh data mengenai 

frekuensi berbelanja kebutuhan instan (termasuk makanan ringan, minuman) 
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dalam seminggu. Range jawaban adalah antara satu kali belanja dalam dua 

minggu sampai tujuh kali berbelanja dalam seminggu. 

3.4.4.  Aspek Teknis dan Teknologi 

 Pada aspek teknis dan teknologi, data yang diperoleh akan dianalisis 

menggunakan cara benchmarking dengan pesaing atau usaha sejenis. Lalu 

dilakukan pemilihan equipment yang secara kualitas, minimal setara dengan 

benchmarking yang dilakukan.  

3.4.5. Aspek Manajemen SDM 

 Pada aspek manajemen SDM, melalui benchmarking ke usaha sejenis dan 

identifikasi perusahaan My Mart secara kebutuhan tenaga kerja untuk menentukan 

struktur organisasi, sistem prosedur, dan biaya-biaya tenaga kerja yang 

dibutuhkan. 

3.4.6. Aspek Pemasaran 

 Pada aspek pemasaran, melalui benchmarking dengan usaha sejenis, untuk 

mempelajari strategi dan taktik yang diterapkan untuk menentukan strategi dan 

taktik dari My Mart. 

3.4.7. Aspek Keuangan 

 Pada aspek keuangan, data yang diperoleh akan disusun ke dalam laporan-

laporan keuangan, lalu dianalisis menggunakan alat kriteria penilaian investasi 

yaitu payback period, NPV, IRR, profitability index, dan analisis skenario. 

 

 


