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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Kualitatif

Metode kualitatif memberikan kesempatan kepada masyarakat sebuah 

ekspresi terkendali dan sebuah jalan penelitian terapan yang membuat individu 

dapat berinteaksi dengan komunitas untuk dapat membagikan persepsi pribadi dan 

membagikan ketertarikan terhadap sesuatu. (Knowles, 2008:323) 

Metode yang akan digunakan untuk menganalisis data adalah metode 

triangulasi. Metode triangulasi adalah metode kombinasi dari beberapa metode, 

kelompok studi, tata letak lokal dan sementara dan perspektif teori yang berbeda 

dalam mengahadapi sebuah fenomena. Triangluasi dapat digunakan untuk 

menjelaskan dan merumuskan hubungan antara riset kualitatif dan kuantitatif dan 

sebagai sebuah strategi untuk mempromosikan kualitas dari riset kualitatif, 

triangulasi juga dapat dijadikan sebagai sebuah pendekatan untuk melakukan riset 

kualitatif dengan cara yang tepat. (Flick, 2009:444) 

Gambar 3.1. Triangulasi (Sumber: Flick, 2009:444) 
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- Single Case, sebuah hasil dari wawancara / observasi yang telah 

dilakukan. 

- Triangulation, memyimpulkan setidaknya dari 3 data hasil 

wawancara / observasi. 

- Participant Observation, meenentukan latar belakang narasumber 

dan melakukan observasi dengan pengenalan lebih dekat, sehingga 

mendapatkan data yang lebih valid. 

- Episodic Interviews, wawancara yang bersifat naratif yang 

dilakukan lebih dari 1 kali dalam jangkawaktu tertentu. 

- Expert Interviews, wawancara untuk mendapatkan informasi 

kepada ahli dibidang yang akan dianalisis. 

- Data Sets, hasil kesimpulan dari bagian-bagian yang sudah 

disatukan. 

Dalam penelitian ada dua bagian yang akan di triangulasi yaitu triangluasi 

antar sumber dalam satu metode (internal triangulation) dan triangulasi antar 

metode (cross triangulation). Metode riset yang akan digunakan adalah 

wawancara buyer dan customer, wawancara praktisi, literature, video 

pemanfaatan teknologi Interactive Digital Media. Jumlah sampel yang akan 

digunakan adalah 3 sample per masing-masing metode riset. Setelah itu 

dilakukaan internal triangulation baru dilakukan cross triangulation. Dari proses 

triangulasi final itulah didapat kesimpulan final dari riset kualitatif. Kriteria 

pengambilan sample menggunakan metode justifikasi. Metode ini mengacu 

kepada ahli yang memberikan penyesuaian terhadap sampel yang akan diteliti. 
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Menurut Adi Suryaputra, Wakil Kepala Program Studi Teknik Informatika 

Universitas Ciputra Surabaya dan pemilik dari Hosting Ente, perusahaan penyedia 

hosting dan pembuatan web,  potensi teknologi Augmented reality (AR) saat ini di 

Indonesia sangat bagus terutama untuk media promosi. Teknologi AR juga dapat 

digunakan sebagai pengganti barang yang membutuhkan tampilan, namun sulit 

untuk dibawa kemana-mana. Selain itu juga AR biasanya digunakan sebagai daya 

tarik dalam sebuah pameran. 

Untuk pasarnya, buyer dari AR sendiri yang pasti adalah perusahaan, 

karena teknologi ini lebih cocok untuk komersil daripada untuk keperluan yang 

bersifat individual. AR digunakan untuk promosi produk yang memiliki fisik 

(bukan jasa), dikarenakan memerlukan media untuk menempelkan marker-nya. 

Biasanya perusahaan menggunakan produk tersebut untuk ditempeli marker-nya 

karena perusahaan ingin meningkatkan penjualan melalui pembelian produk yang 

ditambah dilengkapi dengan teknologi AR. Saran beliau dalam melakukan riset, 

perusahaan yang dipilih adalah perusahaan barang jadi yang sering ikut pameran,  

produknya dikenal market dan produk untuk anak kecil, karena anak kecil senang 

untuk bermain. Kisaran harga yang dipatok untuk sebuah produk AR adalah 

sekitar 5 - 6 juta per proyek. 

Penelitian pakar lainnya untuk melengkapi penelitian, dapat mengunjungi 

pakar dunia teknologi informatika bidang industri dan pakar di bidang 

pengembangan teknologi informatika. AR juga memerlukan hardware untuk 

dapat digunakan. Jadi diperlukan spesifikasi minimal untuk komputer dan lebih 

baik jika melakukan penjualan bersamaan dengan hardware-nya. Dari sisi 
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pekerja, beliau mengatkan setidaknya minimal 1 orang pengembang AR dan 1 

orang desainer AR. Hal ini dilakukan agar hasil proyek yang dibuat menjadi lebih 

maksimal dan jika kesulitan untuk membuat animasi 3D, dapat bekerja sama 

dengan perusahaan penyedia jasa 3D scanning. 

 

B. Aspek Pasar dan Pemasaran 

1. Metode Pengumpulan Data: 

a. Wawancara (buyer) 

b. Riset terdahulu yang dilakukan oleh rekan kerja, Billy, untuk user dan 

buyer 

2. Narasumber: 

a. Perusahaan yang bergerak dalam bidang produk menggunakan 

pameran sebagai salah satu media promosi. 

b. Perusahaan dalam bidang jasa yang memerlukan media yang canggih 

untuk menarik pengujung ke tempat mereka. 

3. Metode Analisis: 

a. Menggunakan teori 9 elemen marketing, Segmenting, Targeting, 

Positioning, Differentiation, Marketing Mix (Product, Price, Place 

Promotion), Selling, Brand, Service, Process. 

4. Kelayakan: 

a. Apabila setelah mencoba teknologi IDM, sebagian besar (> 50%) 

narasumber (buyer) berpendapat bahwa teknologi IDM (AR) 
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merupakan suatu sarana yang baik dan dapat membantu meningkatkan 

citra produk serta meningkatkan angka penjualan. 

b. Apabila setelah mencoba teknologi IDM, narasumber (user) 

berpendapat bahwa teknologi IDM (AR) merupakan sarana yang 

menarik untuk mengirimkan informasi sehingga lebih mudah untuk 

diserap. (parameter pendukung) 

c. Apabila setelah dianalisi, sudah memenuhi kriteria 9 elemen 

marketing. 

 

C. Aspek Hukum 

1. Metode Pengumpulan Data:  

a. Wawancara 

2. Narasumber: 

a. Notaris yang berdomisili di Surabaya 

3. Metode Analisis: 

a. Menggunakan aspek hukum yang merupakan persyaratan dari 

pendirian badan usaha. 

4. Kelayakan: 

a. Apabila sudah dapat menentukan badan usaha yang akan dipilih P.T. 

atau C.V. dan dapat memenuhi kriteria / persyaratan dari pendirian 

P.T. / C.V. 

b. Jika memilih P.T. harus memiliki modal disetor minimal 50 juta 

c. Jika memilih C.V. harus memiliki modal disetor minimal 25juta 



45 
 

 

D. Aspek Teknis dan Teknologi 

1. Metode Pengumpulan Data: 

a. Observasi 

2. Narasumber: 

a. Pemilik dari lokasi usaha yang dipilih 

3. Metode Analisis: 

a. Menggunakan teori efektifiktas dan efisiensi 

4. Kelayakan: 

a. Apabila pendapatan dikurangi biaya sewa untuk lokasi masih 

mendapatkan laba yang besar dan lokasi yang akan digunakan dapat 

memberikan nilai tambah dari segi efisiensi dan efektifitas bagi 

perusahaan. Dengan kriteria dekat dengan domisili pegawai dan lahan 

parkir yang luas untuk konsumen dari perusahaan. 

 
Gambar 3.2. Lokasi Ruko 
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Gambar 3.3. Denah Kantor 

 

 

Gambar 3.4. Lokasi Usaha dan Domisili Pegawai 
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E. Aspek Manajemen dan Sumber Daya Manusia 

1. Metode Pengumpulan Data: 

a. Wawancara 

2. Narasumber: 

a. Pemimpin atau pemilik usaha yang mengaji pegawainya dengan UMR 

b. Pempimpin atau pemilik perusahaan berada dalam industri serupa. 

3. Metode Analisis: 

a. Menggunakan UMR sebagai acuan dasar untuk gaji pokok 

b. Menggunakan standar pendapatan yang biasa dipakai untuk developer 

pemula dalam bidang teknologi informasi, sebagai acuan dasar untuk 

bonus. 

4. Kelayakan: 

a. Apabila pendapatan pokok tidak kurang dari upah minimum regional 

(UMR) kota Surabaya tahun 2012, Rp 1.257.000 

b. Apabila total pendapatan dan dikurangi beban untuk biaya pegawai 

dan biaya beban bulanan lainnya masih memberikan keuntungan 

sekitar 30%. Perhitungan didasarkan pada kondisii perusahaan ini yang 

belum memiliki kantor. Perhitungan total sales Rp 234.300.000, kas 

sebesar Rp 30.293.229.36 dan piutang sekitar 60%. Jadi dengan 

adanya beban bulanan lainnya dapat disimpulkan laba perusahaan akan 

dapat turun ke angka 30%. 
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F. Aspek Keuangan 

1. Metode Pengumpulan Data: 

a. Wawancara 

2. Narasumber: 

a. Pemimpin atau pemilik usaha yang berada dalam idustri serupa 

3. Metode Analisis: 

a. Menggunakan 4 kriteria penilaian invetasi PP (payback periode), NPV 

(net present value), PI (profitability index) dan IRR (interest rate of 

return). 

4. Kelayakan: 

a. Jika PP tidak lebih dari 1 Tahun 

b. Jika NPV bernilai positif 

c. Jika PI > 1 maka investasi dikatakan layak 

d. Jika IRR berada diatas suku bunga yang berlaku pada saat ini 

 

G. Kelayakan Investasi 

Selain faktor utama diatas ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi 

untuk layak atau tidaknya sebuah investasi. Pada tahap berikutnya peneliti 

melakukan wawancara informal kepada pihak kompetitor untuk mengetahui apa 

saja yang menjadi pertimbangan dalam industri jasa ini. 

Dari interview dengan Bapak Gary Christian Gunawan, mantan business 

development manager dari Solindo Web, dapat diambil kesimpulan bahwa kriteria 

investasi yang layak adalah: 
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1. Permintaan pasar yang sedang berkembang 

2. Dengan nilai investasi ± Rp 100.000.000 memiliki break event point BEP 1 

Tahun atau kurang 

3. Margin tinggi mencapai 50-95% dari harga 

4. Memiliki badan usaha atau badan hukum yang jelas. 

 

 


