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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai langkah-langkah yang akan 

dilakukan selama penelitian sehingga kelayakan pendirian suatu usaha dapat 

berjalan sesuai dengan teori-teori yang mendukung. Langkah-langkah penelitian 

yang akan dilakukan adalah sebagai berikut.  

3.1 Identifikasi Masalah 

Dengan munculnya toko perhiasan perak di beberapa pusat perbelanjaan di 

Surabaya, serta pertanyaan-pertanyaan dari konsumen toko online SilverBloom 

mengenai lokasi penjualannya di Surabaya, penulis tertarik untuk mendirikan 

usaha tersebut. Sebelum mendirikan sebuah usaha, diperlukan pemikiran dan 

perhitungan yang matang untuk mengetahui apakah mendirikan usaha tersebut 

layak atau tidak. Layak atau tidak usaha tersebut dididirikan dilihat dari empat 

aspek yaitu aspek pasar, aspek teknis, aspek manajemen, aspek hukum dan aspek 

keuangan. 

3.2 Observasi Awal 

Pengamatan terhadap beberapa toko perhiasan perak di salah satu pusat 

perbelanjaan di Surabaya. Pengamatan ini dilakukan dengan cara memberikan 

beberapa pertanyaan yang terkait sehingga mendapatkan informasi mengenai 
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situasi dan kondisi  toko perhiasan perak di Mall “X” yang merupakan salah satu 

pusat perbelanjaan di Surabaya. 

 

3.3 Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan teori yang berhubungan 

dengan tujuan penelitian. Teori tersebut digunakan sebagai landasan untuk 

analisis dan memecahkan penelitian. Selain itu, teori ini digunakan sebagai 

pendukung dan sebagai dasar dari hasil penelitian. Teori yang digunakan 

mencakup empat aspek studi kelayakan bisnis yaitu aspek pasar dan pemasaran, 

aspek teknik, aspek manajemen, aspek hukum dan aspek keuangan. 

 

3.4 Proses Pengumpulan Data 

3.4.1 Proses Pengumpulan Data Aspek Pasar dan Pemasaran 

Pengambilan data aspek pasar dan pemasaran meliputi :  

a. Pengambilan data primer, dengan cara wawancara kepada penjaga 

toko pihak pesaing, untuk mengetahui seberapa banyak 

pengunjung Mall “X” yang datang dan membeli perhiasan perak. 

Selain itu dengan cara observasi untuk menganalisis pesaing 

sebagai pembanding.  

b. Pengambilan data sekunder, yaitu jumlah penduduk di Surabaya, 

khususnya Surabaya bagian selatan yang diperoleh dari Biro Pusat 

Statistik (BPS) kota Surabaya. Dengan tujuan untuk mengetahui 

jumlah penduduk di Surabaya, perbandingan antara perempuan dan 
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laki-laki untuk mengetahui besar pangsa pasar yang dimiliki oleh 

toko perhiasan perak SilverBloom.  

 

3.4.2 Proses Pengumpulan Data Aspek Teknik  

Data aspek teknik berisi tentang pilihan lokasi lantai dalam Mall “X” 

beserta keterangannya, serta data daftar peralatan yang dibutuhkan sebelum 

membuka toko perhiasan perak SilverBloom. Selain itu data aspek teknik juga 

berisi model layout yang sesuai untuk toko perhiasan perak.  

 

3.4.3 Proses Pengumpulan Data Aspek Manajemen 

Data aspek manajemen berisi tentang berapa jumlah tenaga kerja yang 

dibutuhkan beserta job description, sistem organisasi, dan kompensasi yang akan 

diberikan.  

 

3.4.4 Proses Pengumpulan Data Aspek Hukum 

 Pengambilan data aspek hukum adalah dengan pengumpulan data primer 

dengan cara  wawancara kepada pihak Mall “X” tentang dokumen apa saja yang 

diperlukan  dan data sekunder berasal dari literature  atau internet mengenai izin 

usaha yang berupa toko.  

 

3.4.5 Proses Pengumpulan Data Aspek Keuangan 

Data aspek keuangan berisi  perhitungan harga peralatan yang akan 

digunakan, harga perlengkapan toko yang akan, beban sewa lokasi, beban utility 

(listrik dan telepon), beban gaji pegawai, beban promosi dan lain-lain. Data lain 
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yang diperlukan adalah data inflasi dan tingkat suku bunga deposito bank di 

Indonesia.  

 

3.5 Proses Pengolahan Data dan Analisis Hasil Pengolahan Data 

3.5.1 Mengolah Data Aspek Pasar 

Data aspek pasar yang telah dikumpulkan dengan cara observasi dan 

wawancara, akan diolah menjadi jumlah target pasar di Mall “X” dan kondisi 

pesaing.  

 

3.5.2 Mengolah Data Aspek Teknik  

Data aspek teknik yang telah dikumpulkan sebelumnya akan diolah 

menjadi penentuan lokasi toko yang sesuai, data peralatan apa saja yang 

dibutuhkan dan bagaimana layout toko tersebut pada akhirnya.  

 

3.5.3 Mengolah Data Aspek Manajemen 

Data aspek manajemen yang telah dikumpulkan sebelumnya akan diolah 

menjadi struktur organisasi, beserta job description dan juga besarnya kompensasi 

karyawan untuk masing-masing jabatan.  

 

3.5.4 Mengolah Data Aspek Hukum  

 Data aspek hukum yang telah dikumpulkan sebelumnya akan diolah 

menjadi izin lokasi dan izin usaha.  
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3.5.5 Mengolah Data 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, Profitability Index) dan 

analisis sensitivitas. 


