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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Teori Aspek Pasar dan Pemasaran

i. Data dan Metode Pengumpulan Data

Menurut Kuncoro (2009) populasi adalah kelompok elemen yang 

lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian 

dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian. 

Menurut Sugiyono (2010:115), populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, untuk aspek pasar 

dan pemasaran populasinya adalah semua pengunjung Royal Plaza.  

Menurut Kuncoro (2009) sampel adalah suatu himpunan bagian 

dari unit populasi. Sampel yang baik memungkinkan peneliti untuk 

mengambil keputusan yang berhubungan dengan besaran sampel untuk 

memperoleh jawaban yang dikehendaki.  

Pengambilan sampel pada aspek pasar dan pemasaran 

menggunakan teknik Judgement Sampling. Menurut Nazir (2009), dalam 

judgement sampling, sampel dipilih berdasarkan pertimbangan pribadi 

dari peneliti. Menurut Kuncoro (2009:139), peneliti memilih sampel 

berdasarkan penilaian terhadap beberapa karakteritik anggota sampel 

yang disesuaikan dengan maksud penelitian. Keunggulan sampel ini 
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adalah memungkinkan pengumpulan data dengan cepat dan biaya yang 

rendah.  

 Jumlah sampel yang dipilih berdasarkan kuota jumlah yang 

ditentukan oleh peneliti. Sampel penelitian pada aspek pasar dan 

pemasaran adalah pengunjung Royal Plaza yang memiliki kriteria yang 

sesuai dengan target pasar dari Bubble Blue yang telah ditetapkan oleh 

peneliti yaitu wanita remaja dan dewasa dengan kisaran umur mulai dari 

15 tahun sampai 45 tahun.  

 Menurut Kuncoro (2009:145), jenis data dapat diklasifikasikan 

menjadi data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data 

yang diukur dengan skala numerik (angka). Data kualitatif adalah data 

yang tidak dapat diukur dalam skala numerik. Data yang diperlukan 

untuk aspek pasar dan pemasaran adalah sebagai berikut : 

1) Jumlah pengunjung Royal Plaza. 

2) Jumlah usaha aksesoris sejenis di lantai G Royal Plaza untuk 

mengetahui seberapa tingkat persaingan. 

3) Hasil wawancara dengan pengunjung Royal Plaza yang sesuai 

dengan kriteria pengambilan sampel yaitu wanita remaja hingga 

dewasa dengan kisaran umur mulai dari 15 tahun sampai 45 tahun. 

4) Hasil observasi pada usaha aksesoris sejenis yang menawarkan 

produk yang sejenis dengan harga yang hampir sama maupun usaha 

yang menawarkan produk substitusi. 
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5) Strategi dalam penetapan harga jual dan cara promosi yang cocok 

sehingga dapat diterima oleh pasar dan bisa bersaing dengan 

kompetitor yang ada. 

6) Diferensiasi produk yang akan ditawarkan oleh Bubble Blue. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

1) Observasi langsung 

Pengamatan langsung tentang kondisi pasar dan persaingan di Royal 

Plaza. 

2) Wawancara 

Peneliti menggunakan metode wawancara bebas terpimpin yaitu 

wawancara dengan menggunakan pedoman yang memimpin 

jalannya tanya jawab untuk memudahkan dan melancarkan jalannya 

tanya jawab, selanjutnya dalam saat proses wawancara berlangsung, 

pewawancara harus pandai mengikuti situasi dan mengarahkan 

responden. Tanya jawab dengan bertemu pihak yang menjadi 

sumber informasi, seperti : 

a) Pihak manajemen Royal Plaza. 

b) Pengunjung Royal Plaza yang sesuai dengan kriteria sampel 

 penelitian. 

c) Para pemilik usaha aksesoris di Lantai LG Royal Plaza. 

3) Data lain dari internet dan buku 

Pada penelitian ini digunakan dua jenis sumber data, yaitu data 

primer dan data sekunder. Menurut Kuncoro (2009:148), Data 
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primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber 

dengan menggunakan semua metode pengumpulan data orisinal. 

Sedangkan data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh 

lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat 

pengguna data. 

 

ii. Metode Pengolahan Data 

  Data aspek pasar dan pemasaran yang telah dikumpulkan 

kemudian diolah untuk menentukan strategi pemasaran yang akan 

digunakan. Pengolahan data dalam aspek pasar dan pemasaran meliputi 

Five’s Force Analysis, analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, 

Threat), analisis STP (Segmentation, Targeting, Positioning), dan 

Marketing Mix (Product, Price, Place, Promotion). 

 

iii. Kriteria Kelayakan 

  Menurut Suliyanto (2010:16), suatu ide bisnis dinyatakan layak 

berdasarkan aspek pasar dan pemasaran jika ide bisnis tersebut dapat 

menganalisa tingkat kemampuan perusahaan untuk mencapai volume 

penjualan yang menguntungkan. 
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B. Teori Aspek Hukum  

i. Data dan Metode Pengumpulan Data 

 Dalam aspek hukum, populasi yang digunakan adalah pihak 

perizinan dari manajemen Royal Plaza. Pengambilan sampel pada aspek 

hukum menggunakan teknik Judgement Sampling. Menurut Nazir (2009) 

dalam judgement sampling, sampel dipilih berdasarkan pertimbangan 

pribadi dari peneliti.  

 Pada aspek hukum, sampel yang digunakan adalah staf manajemen 

Royal Plaza dan badan hukum terkait. Pengumpulan data aspek hukum 

meliputi tentang ketentuan hukum yang berlaku. Data yang diperlukan 

adalah sebagai berikut : 

1) KTP pemilik usaha 

2) NPWP pemilik usaha 

3) SIUP pemilik usaha 

4) Surat kontrak lokasi 

5) Surat izin renovasi 

6) Surat pemasukan dan pengeluaran barang 

  Data yang diperlukan dalam aspek ini adalah data tentang 

ketentuan hukum yang berlaku untuk mendirikan bisnis yaitu, NPWP, 

SIUP, perizinan lokasi. Peneliti telah memiliki NPWP dan SIUP yang 

telah terdaftar di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya. 

Serta peneliti juga memiliki salah satu open counter di Lantai LG Royal 

Plaza yang akan dijadikan sebagai lokasi bisnis. 
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ii. Metode Pengolahan Data 

  Data aspek hukum yang telah dikumpulkan akan diolah untuk 

mendapatkan izin menjalankan usaha yang kemudian menjadi dasar 

hukum dalam pelaksanaannya.  

 

iii. Kriteria Kelayakan 

  Menurut Suliyanto (2010:16), suatu ide bisnis dinyatakan layak 

secara hukum jika ide bisnis tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan 

mampu memenuhi segala persyaratan perizinan di wilayah tersebut. 

 

C. Teori Aspek Teknis  

i. Data dan Metode Pengumpulan Data 

  Dalam aspek teknis, populasi yang digunakan adalah usaha 

aksesoris di Lantai LG Royal Plaza. Pengambilan sampel pada aspek 

teknis menggunakan teknik Judgement Sampling. Menurut Nazir (2009) 

dalam judgement sampling, sampel dipilih berdasarkan pertimbangan 

pribadi dari peneliti.  

  Pada aspek teknis, sampel yang digunakan adalah pemilik atau 

karyawan pada usaha aksesoris di Lantai LG Royal Plaza. Pengumpulan 

data aspek teknis meliputi data lokasi yang akan digunakan sebagai tempat 

menjalankan usaha, desain layout dan data peralatan apa saja yang 

diperlukan untuk kegiatan operasional serta biaya service charge dari 

pihak Royal Plaza dan biaya listrik yang akan dibebankan. Pengumpulan 
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data aspek teknis dengan observasi langsung pada lokasi yang akan 

menjadi tempat usaha dan wawancara dengan pihak manajemen Royal 

Plaza. 

 

ii. Metode Pengolahan Data 

  Data aspek teknis yang telah dikumpulkan kemudian diolah 

menjadi penentuan desain layout, data perlengkapan dan peralatan yang 

diperlukan.   

 

iii. Kriteria Kelayakan 

  Menurut Suliyanto (2010:155), sebuah ide bisnis dinyatakan layak 

berdasarkan aspek teknis jika telah diperoleh lokasi yang layak, dapat 

mencapai luas produksi yang optimal, dan dapat menyusun layout bisnis 

yang optimal. 

 

D. Teori Aspek Manajemen  

i. Data dan Metode Pengumpulan Data 

  Dalam aspek manajemen, populasinya adalah usaha aksesoris di 

Lantai LG Royal Plaza. Pengambilan sampel pada aspek hukum 

menggunakan teknik Judgement Sampling. Menurut Nazir (2009) dalam 

judgement sampling, sampel dipilih berdasarkan pertimbangan pribadi dari 

peneliti. 
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  Pada aspek manajemen, sampel yang digunakan adalah pemilik 

atau karyawan pada usaha aksesoris di Lantai LG Royal Plaza. Data yang 

diperlukan dalam aspek manajemen dan sumber daya manusia adalah 

sebagai berikut : 

1) Struktur organisasi usaha 

2) Jumlah kebutuhan tenaga kerja 

3) Kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan 

4) Metode perekrutan tenaga kerja 

5) Upah minumum regional 

  Pengumpulan data aspek manajemen meliputi tentang data yang 

terkait kebutuhan tenaga kerja, deskripsi dan spesifikasi pekerja. Data 

dapat diperoleh salah satunya dengan cara wawancara ke pemilik usaha 

aksesoris di Lantai LG Royal Plaza. 

 

ii. Metode Pengolahan Data 

  Data aspek manajemen yang terkumpul akan diolah menjadi 

struktur organisasi dalam usaha, job description bagi masing-masing 

pekerja, dan spesifikasi kebutuhan tenaga kerja. 

 

iii. Kriteria Kelayakan 

  Menurut Suliyanto (2010: 181), sebuah ide bisnis dinyatakan layak 

berdasarkan aspek manajemen jika berdasarkan hasil analisis calon pelaku 

bisnis mampu membangun bisnis sesuai dengan waktu yang telah 
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direncanakan dan sumber daya manusia yang tersedia dapat mengelola 

kegiatan bisnis pada masa yang akan datang. 

 

E. Teori Aspek Keuangan  

i. Data dan Metode Pengumpulan Data 

  Dalam aspek keuangan, populasinya adalah pihak manajemen 

Royal Plaza dan supplier Bubble Blue. Pengambilan sampel pada aspek 

hukum menggunakan teknik Judgement Sampling. Menurut Nazir (2009) 

dalam judgement sampling, sampel dipilih berdasarkan pertimbangan 

pribadi dari peneliti.  

  Pada aspek keuangan, sampel yang digunakan adalah staf 

manajemen Royal Plaza dan supplier Bubble Blue. Data yang dibutuhkan 

dalam aspek keuangan adalah sebagai berikut : 

1) Biaya operasional (biaya service charge, sinking fund, listrik) 

2) Harga pokok pembelian produk 

3) Harga perlengkapan dan peralatan yang diperlukan 

4) Biaya gaji tenaga kerja 

5) Biaya promosi 

6) Proyeksi penjualan 

  Pengumpulan data aspek keuangan meliputi data biaya utility 

(service charge, dan lain-lain), harga pembelian produk, biaya gaji tenaga 

kerja, serta harga peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan. Data 
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diperoleh dengan cara wawancara terhadap pihak manajemen Royal Plaza 

dan supplier produk Bubble Blue. 

 

ii. Metode Pengolahan Data 

  Pengolahan data dalam aspek keuangan yang telah dikumpulkan 

akan diolah menjadi sumber dana, perhitungan total project cost, proyeksi 

laporan laba rugi, proyeksi arus kas, perhitungan kriteria investasi (Net 

Present Value, Payback Period, Internal Rate of Return) dan analisis 

skrenario. 

 

iii. Kriteria Kelayakan 

  Menurut Suliyanto (2010: 226), kriteria penerimaan investasi 

untuk masing-masing rasio kelayakan investasi adalah sebagai berikut: 

1) Payback period 

Suatu ide bisnis dinyatakan layak dijalankan jika nilai PP lebih cepat 

dibandingkan dengan payback minimum. Jika PP lebih lama daripada 

payback minimum  maka dinyatakan tidak layak karena investasi belum 

mampu menghasilkan pendapatan untuk menutup seluruh biaya yang 

dikeluarkan pada saat yang telah ditentukan. Payback minimum dapat 

didasarkan pada umur ekonomis suatu investasi. 

2) Net present value 

Jika nilai NPV lebih besar dari nol atau bernilai positif maka ide bisnis 

dinyatakan layak. Sebaliknya jika NPV bernilai negatif atau kurang dari 
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nol maka ide bisnis dinyatakan tidak layak karena seluruh pendapat 

yang diterima dari ide bisnis tersebut belum mampu menutup semua 

biaya yang dikeluarkan. 

3) Internal rate of return 

Suatu ide bisnis dinyatakan layak jika nilai IRR lebih besar dari tingkat 

keuntungan yang dikehendaki. Sebaliknya, jika IRR lebih kecil dari 

tingkat keuntungan yang diinginkan maka ide bisnis tersebut 

dinyatakan tidak layak untuk dijalankan. 

4) Analisis skenario 

Skenario yang akan dianalisis adalah skenario dengan kemungkinan 

terburuk dan kemungkinan terbaik yang nantinya akan digunakan untuk 

menghitung NPV dari setiap skenario dan akan dibandingkan satu sama 

lain. 


