
48 

BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian terbagi kualitatif dan kuantitatif namun, dalam melakukan 

studi kelayakan pengembangan Minimanimo ini, penulis akan menggunakan 

metodologi penelitian kualitatif yaitu suatu bidang penelitian yang meneliti atau 

menyelidiki suatu fenomena. Menurut Wahyuni (2012:6), instrumen pertanyaan 

yang digunakan dalam penelitian kualitatif bersifat fleksibel. Data yang diperoleh 

disusun dengan pola-pola yang nantinya akan dijadikan dasar untuk mengelola 

dan melaporkan hasil penelitian. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap yang meliputi orang, 

objek, transaksi, atau kejadian dimana terdapat ketertarikan untuk mempelajari 

atau menjadi objek penelitian (Kuncoro, 2009:118). Yang dimaksud dengan 

elemen adalah unit data dimana data yang diperlukan dan dikumpulkan. Sampel 

adalah suatu  himpunan bagian (subset) dari populasi. Wahyuni (2012:7) 

menyatakan bahwa metodologi penelitian kualitatif hanya membutuhkan sedikit 

sampel namun terfokus.  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku bisnis ritel 

makanan dan/atau oleh-oleh di Surabaya. Sedangkan sampel dalam penelitian ini 

adalah beberapa pelaku bisnis (tiga sampai lima pelaku bisnis) ritel makanan 

dan/atau oleh-oleh di Surabaya. 
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3.3 Aspek Yuridis 

3.3.1 Sumber Data Aspek Yuridis 

Jenis data yang diperlukan untuk mengkaji aspek hukum atau 

yuridis antara lain (Suliyanto, 2010:32): 

1. Data primer, berupa wawancara dengan pemilik bisnis sejenis 

untuk mengetahui apa yang perlu disiapkan dalam membuka toko. 

2. Data sekunder, berupa data literatur tentang hukum bisnis, 

peraturan perundang-undangan untuk mendirikan usaha, dokumen-

dokumen hukum, dan persyaratan untuk memperoleh perizinan. 

3.3.2 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis 

ini dilakukan dengan cara-cara berikut (Suliyanto, 2010:34): 

a. Wawancara 

No. Pertanyaan Responden 

1. Perizinan apa yang harus 
dipenuhi untuk membuka 
toko? 

• Pemilik bisnis sejenis  

Tabel 3.1 
Pedoman Wawancara Aspek Yuridis 
Sumber : Suliyanto. 2010. Studi Kelayakan Bisnis, Pendekatan Praktis. 
Yogyakarta : Penerbit Andi. Hal : 34 
 

b. Studi Dokumentasi. Dilakukan untuk mengetahui kelengkapan 

perizinan yang harus dipenuhi untuk menjalankan usaha dan 

kelengkapan jaminan jika bisnis dibiayai dengan pinjaman. 

No. Dokumen Kelengkapan yang 
dibutuhkan 

Keterangan 

1. Ketentuan 
perundangan yang 
mendukung atau 
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melarang jenis 
usaha yang akan 
dijalankan 

Tabel 3.2 
Checklist Kelengkapan Dokumen Aspek Yuridis 
Sumber : Suliyanto. 2010. Studi Kelayakan Bisnis, Pendekatan Praktis. 
Yogyakarta : Penerbit Andi. Hal : 35 
 

3.3.3 Kriteria Penilaian Aspek Yuridis 

Kriteria kelayakan yang digunakan dalam menguji kelayakan 

aspek yuridis ialah berdasarkan pada metode penelitian yang dilakukan. 

Jika ide pengembangan bisnis ini mampu memenuhi ketentuan hukum dan 

persyaratan perizinan maka dianggap layak untuk dijalankan. Sebaliknya 

jika ide bisnis tidak mampu memenuhi ketentuan hukum dan persyaratan 

perizinan maka dinyatakan tidak layak untuk dijalankan. 

3.4 Aspek Pasar dan Pemasaran 

3.4.1 Sumber Data Aspek Pasar dan Pemasaran 

Jenis data yang diperlukan untuk mengkaji aspek pasar dan 

pemasaran antara lain (Suliyanto, 2010:96): 

1. Data primer, berupa data mengenai calon target pasar, kompetitor 

yang ada, harga produk yang sama yang ditawarkan kompetitor, 

dan promosi yang akan dilakukan. 

2. Data sekunder, berupa data dari studi dokumentasi mengenai 

pengeluaran rata-rata penduduk Surabaya dalam mengkonsumsi 

makanan jadi. 

 



51 
 

3.4.2 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data aspek pasar dan pemasaran dalam studi 

kelayakan bisnis ini dilakukan dengan cara-cara berikut (Suliyanto, 

2010:97): 

a. Survei. Dilakukan untuk mengetahui jumlah calon kompetitor dan 

kelebihan serta kekurangan kompetitor.  

b. Wawancara. Dilakukan terhadap calon target pasar dan calon 

kompetitor (jika memungkinkan). 

c. Studi Dokumentasi. Dilakukan untuk memperoleh data tentang 

literatur pasar, perkembangan harga dan penjualan produk yang 

akan dihasilkan, dan pengeluaran rata-rata penduduk kota Surabaya 

dalam mengkonsumsi makanan jadi. 

No. Pertanyaan  Responden 
1. Berapa jumlah calon kompetitor 

yang ada di daerah lokasi bisnis? 
• Survei dan observasi pasar 

2. Berapa jenis produk yang dijual? • Penjual oleh-oleh dan/atau 
camilan khas 

3. Berapa besarnya tingkat harga 
yang ditetapkan oleh pesaing? 

• Survei dan observasi harga 
produk sejenis  

4. Alat dan media promosi apa 
yang akan digunakan perusahaan 
sejenis? 

• Survei dan observasi kondisi 
pasar 

5. Strategi marketing apa yang 
digunakan? 

• Wawancara penjual retail 
oleh-oleh dan/atau makanan 

6. Apakah menyediakan kamar 
mandi yang bersih, lahan parkir, 
dan toko yang eye cathcing? 

• Observasi kondisi toko retail 
oleh-oleh dan/atau camilan 
khas 

Tabel 3.3 
Pedoman Penelitian Aspek Pasar dan Pemasaran 
Sumber: Data Sekunder, Suliyanto (2010) 
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3.4.3 Kriteria Penilaian Aspek Pasar dan Pemasaran 

Pengumpulan data dari aspek pasar dan pemasaran sebelumnya 

diolah dengan cara observasi dan wawancara lalu data tersebut dianalisis 

sehingga mengetahui target pasar yang ada. Alat analisis bisnis 

menggunakan five force analysis, analisis SWOT (Strength Weakness 

Opportunities Threat), strategi STP (Segmentation Targeting Positioning), 

dan marketing mix (Product, Price, Place, dan Promotion). Alat analisis 

yang akan dipakai dalam aspek pasar dan pemasaran ini adalah survei dan 

wawancara. Tabel 3.4 merupakan kriteria kelayakan aspek pasar dan 

pemasaran. 

No. Indikator Penjelasan Hasil 
1. Targeting 

dan 
Positioning 

Mampu memilih target pasar dan 
memposisikan perusahaan sesuai dengan 
target pasar yang dituju 

 

2. Product Mampu menjual produk yang lengkap  
3. Price Mampu menentukan strategi harga yang 

dapat dijadikan keunggulan bersaing 
 

4. Place Dapat menetapkan lokasi bisnis yang 
dekat dengan pasar yang dituju 

 

5. Promotion Dapat menentukan strategi promosi yang 
sering digunakan dalam bisnis ritel 

 

Tabel 3.4 
Kriteria Penilaian Kelayakan Aspek Pasar dan Pemasaran 
Sumber: Data primer yang diolah 

 

3.5 Aspek Manajemen 

3.5.1 Sumber Data Aspek Manajemen 

Jenis data yang diperlukan untuk mengkaji aspek Manajemen 

antara lain (Suliyanto, 2010:177): 
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1. Data primer, berupa data mengenai tahap-tahap perencanaan dan 

pelaksanaan studi kelayakan bisnis, standar persyaratan yang 

dibutuhkan untuk suatu jabatan, metode pengadaan tenaga kerja 

dan kemampuan para calon karyawan. 

2. Data sekunder, berupa data tentang kondisi pasar tenaga kerja dan 

literatur yang berkaitan dengan perencanaan tenaga kerja 

 

3.5.2 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data aspek manajemen dalam studi kelayakan 

bisnis ini dilakukan dengan wawancara dengan pelaku bisnis serupa 

untuk mengetahui jenis-jenis pekerjaan apa saja yang dibutuhkan 

sehingga dapat diperkirakan jumlah karyawan yang dibutuhkan. 

Wawancara pada karyawan yang bekerja pada bisnis serupa juga akan 

dilakukan untuk mengetahui kemampuan apa saja yang perlu dimiliki 

seorang karyawan serta mengetahui perkiraan gaji. 

3.5.3 Kriteria Penilaian Aspek Manajemen 

Kriteria penilaian aspek ini yaitu dari hasil wawancara dengan 

pelaku bisnis serupa untuk mengetahui jenis-jenis pekerjaan dalam 

menjalankan bisnis retail sehingga dapat memperkirakan jumlah 

karyawan yang dibutuhkan dan melakukan wawancara pada karyawan 

pada bisnis serupa untuk mengetahui perkiraan gaji dan kompensasi yang 

diberikan pada calon karyawan. Jika hasil analisis menunjukkan bahwa 

gaji dan kompensasi, spesifikasi pekerjaan serta deskripsi pekerjaan 
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dapat direncanakan dengan optimal sehingga dapat menjalankan 

fungsinya masing-masing dengan maksimal maka dinyatakan layak, 

namun sebaliknya jika tidak maka dinyatakan tidak layak. 

3.6  Aspek Teknis 

3.6.1 Sumber Data Aspek Teknis 

Jenis data yang diperlukan untuk mengkaji aspek teknis antara 

lain (Suliyanto, 2010:139): 

1. Data primer, berupa: 

• Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan 

lokasi bisnis 

• Faktor-faktor yang menentukan layout toko 

2. Data sekunder, berupa spesifikasi peralatan dan teknologi yang 

dibutuhkan, literatur yang berkaitan dengan penentuan lokasi bisnis 

dan layout toko. 

3.6.2 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data aspek teknis dalam studi kelayakan bisnis ini 

dilakukan dengan cara-cara berikut (Suliyanto, 2010:141): 

a. Survei. Dilakukan dengan melakukan observasi berkaitan dengan 

lokasi bisnis, peralatan, teknologi yang akan digunakan serta layout 

toko.  

b. Studi Dokumentasi. Dilakukan dengan observasi pada rencana 

lokasi bisnis, peralatan dan teknologi yang akan digunakan, serta 

layout toko. 
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3.6.3 Kriteria Penilaian Aspek Teknis 

Lokasi usaha ditentukan dengan melakukan observasi untuk 

mencari lokasi usaha yang dekat dengan pusat keramaian dan dilewati oleh 

banyak kendaraan. Aspek teknis ini dinyatakan layak jika telah diperoleh 

lokasi yang berada dekat dengan pasar yang dituju, jalan akses yang luas, 

dan ramai dilewati oleh kendaraan bermotor serta dapat menyusun layout 

toko yang rapi dan nyaman sesuai dengan menurut konsumen untuk 

penataan toko oleh-oleh. 

 

3.7 Aspek Keuangan 

3.7.1 Sumber Data Aspek Keuangan 

Jenis data yang diperlukan untuk mengkaji aspek keuangan 

antara lain (Suliyanto, 2010:217): 

1. Data primer, berupa data mengenai jenis item dan biaya investasi, 

umur ekonomis setiap item investasi dan rincian biaya operasional 

2. Data sekunder, berupa besarnya nilai investasi sebagai dasar untuk 

memproyeksikan kenaikan biaya operasional, pertumbuhan 

pendapatan masyarakat, tingkat bunga simpanan yang berlaku di 

bank umum sebagai pembanding dengan besarnya nilai Internal 

Rate of Return (IRR) dari bisnis yang akan dijalankan, serta 

literatur tentang keuangan dan akuntansi. 
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3.7.2 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis 

ini dilakukan dengan cara-cara berikut (Suliyanto, 2010:219): 

1. Studi dokumentasi. Dilakukan dengan menelaah buku atau 

dokumen yang berkaitan dengan data keuangan. 

2. Observasi. Dilakukan dengan melakukan observasi yang berkaitan 

dengan kondisi lahan dan mesin yang akan dibeli untuk 

memperkirakan umur ekonomis dan kelayakan harga pasar. 

3.7.3 Kriteria Penilaian Kelayakan Aspek Keuangan 

No. Indikator Penjelasan Sumber 
1. Payback 

Period (PP) 
Jika PP < 6 tahun 

Suliyanto 
(2010: 196-

208) 

1. Net Present 
Value (NPV) 

Jika NPV bertanda positif (NPV > 0) 

2. Profitability 
Index (PI) 

Jika PI > 1 

3. Internal 
Rate of 
Return 
(IRR) 

Jika IRR > dari suku bunga kredit retail  
BCA, yaitu 10,50%. (diakses pada 11 
April 2012) 

4. Analisis 
skenario 

Menganalisis situasi terburuk dan situasi 
normal di mana berhubungan dengan 
berbagai aspek yang meliputi harga 
pokok produksi, penjualan, pembelian, 
biaya, dan lain sebagainya. 

Kodrat 
(2009: 50-51, 

73) 

Tabel 3.5 
Kriteria Penilaian Kelayakan Aspek Keuangan 
Sumber: Data Sekunder, Kodrat (2009) dan Suliyanto (2010) 

 

 


