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BAB III 

METODE  PENELITIAN 

 

3.1 Aspek Pasar dan Pemasaran 

3.1.1. Data dan Metode Pengumpulan Data 

Data aspek pasar dan pemasaran berupa data primer didapatkan dari 

wawancara pada pemilik bisnis barang fesyen impor yang telah menjalankan 

bisnis lebih dari tiga tahun yaitu CV. Debali di Surabaya, Eiffel Shop di Pondok 

Tjandra, Michelle Collection di ITC, dan toko Ong Boutique di Pasar Atom 

dengan tujuan untuk mengetahui bauran pemasaran dari produk fesyen impor.  

Data sekunder didapat melalui studi dokumentasi data Badan Pusat Statistik 

di Surabaya untuk mengetahui potensi pasar dari pakaian fesyen impor. Data yang 

digunakan berupa data impor produk fesyen di Indonesia serta berbagai data 

pendukung lainnya. 

3.1.2. Metode Pengolahan Data 

Data yang sudah terkumpul diolah dengan pembuatan tabel, metode 

peramalan, serta kualitatf deskriptif. Data tersebut digunakan untuk analisis 

potensi pasar dan bauran pemasaran. 

3.1.3. Kriteria Kelayakan 

Tabel 3.1 Kriteria Kelayakan Aspek Pasar dan Pemasaran 

No. Indikator Kriteria Layak 
1. Potensi Pasar Fesyen 

Impor 

Terdapat potensi pasar fesyen impor di Indonesia yang 

meningkat 

2. Pertumbuhan 

Penjualan 

Dapat mencapai pertumbuhan penjualan minimal sebesar 8% 

setiap tahun(Kemenperin dalam www.antanews.com). 

Sumber: Berbagai sumber, data diolah 
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Kriteria potensi pertumbuhan potensi pasar sebesar 8% per tahun didapatkan 

dari pernyataan Menteri Perindustrian Indonesia tentang potensi bertumbuhnya 

industri fesyen di Indonesia.    

 

3.2. Aspek Hukum 

3.2.1. Data dan Metode Pengumpulan Data 

Data yang akan digunakan adalah data primer berupa prosedur perizinan 

akta notaris yang diperoleh dengan melakukan wawancara pada pakar hukum di 

Surabaya yaitu Notaris Lenny Herina Ong, S. H., yang berlokasi di Jalan Mangga 

I E-218, Pondok Tjandra Indah, Sidoarjo. Data sekunder didapat melalui studi 

dokumetasi pada lembaga perizinan terkait yaitu Surat Keterangan Domisili 

Usaha di kantor kelurahan, NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara Jalan Pahlawan No. 55, pengesahan akta 

notaris di Pengadilan Negeri Sidoarjo Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto No. 10, 

serta Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan di Badan 

Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Jalan Pahlawan No. 141. 

Wawancara dan studi dokumentasi dilakukan untuk mengetahui jenis badan 

hukum yang sesuai, prosedur perizinan dan kebutuhan untuk legalisasi usaha. 

3.2.2. Metode Pengolahan Data 

Pengolahan data aspek hukum dilakukan dengan pembuatan tabel dan 

kualitatif deskriptif. Pengolahan data tersebut digunakan untuk mengetahui jenis 

badan usaha yang tepat, prosedur perizinan dan kebutuhan untuk proses legalisasi. 
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3.2.3. Kriteria Kelayakan 

Tabel 3.2 Kriteria Kelayakan Aspek Hukum 

No. Indikator Kriteria Layak 

1. 
Pemilihan bentuk 

badan usaha 

Memiliki nama usaha dan telah menentukan badan usaha yang 

tepat. 

2. 
Kelengkapan surat izin 

usaha 

Memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin dan memiliki 

izin domisili usaha, NPWP, SIUP, TDP. 

3. Biaya yang dibutuhkan Memiliki dana untuk pembiayaan pengurusan surat izin usaha. 

Sumber: Berbagai sumber, data diolah 

 

3.3. Aspek Teknis dan Teknologi 

3.3.1. Data dan Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam aspek teknis dan teknologi adalah data primer. 

Data primer tersebut diperoleh dengan cara observasi di lokasi yang berpotensi 

sebagai tempat usaha dan wawancara kepada ketua RT terkait. Lokasi 

direncanakan di Jalan Aster AH-8, Tropodo, Sidoarjo. Wawancara juga dilakukan 

pada perusahaan sejenis yaitu CV. Debali, Eiffel Shop, Michelle Collection, dan 

Ong Boutique untuk mengetahui peralatan dan tekologi yang tepat.  

3.3.2. Metode Pengolahan Data 

Pengolahan data pada aspek teknis dan teknologi dilakukan dengan cara 

kualitatif deskriptif. Pengolahan tersebut digunakan untuk memilih dan 

menentukan lokasi bisnis serta perlatan dan teknologi yang tepat. 

3.3.3. Kriteria Kelayakan 

Tabel 3.3 Kriteria Kelayakan Aspek Teknis dan Teknologi 

No. Indikator Kriteria Layak 

1. Lokasi Perusahaan 

Lokasi bisnis yang ditentukan strategis yang memenuhi 

variabel letak pasar yang dituju, ketersediaan sumber daya, 

ketersediaan fasilitas transportaso, dan biaya sewa. 

2. 
Peralatan dan 

Teknologi 

Memiliki peralatan dan teknologi untuk kegiatan administrasi, 

operasional dan pemasaran yang tepat. 

Sumber: Berbagai sumber, data diolah 
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3.4. Aspek Manajemen Sumber Daya Manusia 

3.4.1. Data dan Metode Pengumpulan Data 

Data yang dibutuhkan aspek manajemen sumber daya manusia berupa data 

primer yang diperoleh dengan cara wawancara pada perusahaan sejenis yaitu CV. 

Debali, Eiffel Shop, Michelle Collection, dan Ong Boutique serta divisi terkait 

dalam Genesist. Data yang dibutuhkan dalam aspek sumber daya manusia yaitu 

data struktur organisasi yang akan dibentuk, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, 

spesifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan, dan metode perekrutan tenaga kerja.  

3.4.2. Metode Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan dengan cara menggunakan metode kualitatif 

deskriptif. Metode tersebut digunakan untuk merencanakan struktur organisasi 

dan jumlah tenaga kerja yang akan digunakan berdasarkan tanggung jawab kerja 

masing-masing jabatan. 

3.4.3. Kriteria Kelayakan 

Tabel 3.4 Kriteria Kelayakan Aspek Manajemen Sumber Daya Manusia 

No. Indikator Kriteria Layak 
1. Struktur organisasi  Memiliki struktur organisasi yang jelas  

2. Tenaga kerja atau karyawan 

Dapat menentukan jumlah karyawan yang 

diperlukan, tanggung jawab kerja, spesifikasi 

pekerjaan dan peangalokasian karyawan 

3. Kompensasi tenaga kerja Gaji yang diberikan ≥ Rp. 2.190.000,00 

Sumber: Berbagai sumber, data diolah 

Kriteria gaji yang diberikan didasarkan pada upah minimum regional 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 sebesar Rp. 2.190.00,00 berdasarkan Peraturan 

Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2014 yang akan meningkat sesuai dengan 

inflasi 5,778% berdasarkan perhitungan Lampiran K.1 karena lokasi usaha yang 

direncanakan berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo. 
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3.5. Aspek Keuangan 

3.5.1. Data dan Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam aspek keuangan berupa data primer diperoleh 

dengan wawancara perusahaan sejenis untuk mengetahui jumlah investasi, 

penjualan, biaya peralatan dan biaya operasional. Selanjutnya, data yang diperoleh 

melalui analisis aspek pasar dan pemasaran, hukum, teknis dan teknologi, serta 

manajemen sumber daya manusia digunakan dalam analisis aspek keuangan. 

3.5.2. Metode Pengolahan Data 

Data aspek keuangan yang telah diperoleh akan diolah secara kuantitatif. 

Hasil pengolahan tersebut digunakan perusahaan untuk membuat asumsi dengan 

membuat proyeksi laporan keuangan dan dilakukan penilaian kelayakan investasi 

untuk mengetahui apakah usaha tersebut dapat memberikan keuntungan. 

3.5.3. Kriteria Kelayakan 

Tabel 3.5 Kriteria Kelayakan Aspek Keuangan 

No. Indikator Kriteria Layak 

1. 
Internal Rate of Return 

(IRR) 

IRR > 13,5% dengan waktu pengembalian 

memepertimbangkan nilai uang terhadap waktu < 3 tahun 

2. Analisis Skenario NPV kumulatif > 0 

Sumber: Berbagai sumber, data diolah 

Jangka waktu proyek ditetapkan tiga tahun sesuai dengan perencanaan 

keuangan proyek yang diteliti. Besar persentase pengembalian yang diinginkan 

menggunakan suku bunga kredit modal kerja untuk korporasi dari BCA tanggal 1 

November 2013 sebesar 13,5%. Metode PI tidak dipakai karena akan memberikan 

hasil yang sama dengan metode IRR. Metode PP tidak dipakai karena tidak 

memperhitungkan nilai uang terhadap waktu. 

 




