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BAB III 

METODOLOGI 

3.1 ASPEK PASAR 

3.1.1 Populasi dan Sampel 

Populasi dari aspek pasar dan pemasaran ini merupakan seluruh pesaing 

dan calon pelanggan Orden di seluruh Indonesia. Sampel dari aspek pasar dan 

pemasaran ini merupakan beberapa pesaing Orden yang berada di wilayah 

Surabaya dan beberapa calon pelanggan Orden di wilayah Surabaya Barat. 

3.1.2 Sumber dan Jenis Data 

Proses pengumpulan data pada aspek pasar dan pemasaran yang akan 

dilakukan memiliki dua sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. 

Sumber primer berupa pengisian kuesioner terhadap responden, observasi secara 

langsung, dan wawancara terhadap pesaing Orden. Sumber sekunder berupa 

teori-teori pemasaran yang ada. 

3.1.3 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara observasi dan 

wawancara secara langsung terhadap perusahaan pesaing untuk mengetahui 

kondisi pasar accessories and fitting furniture. Selain itu, pengumpulan data 

primer dilakukan dengan cara pembagian kuesioner kepada calon pelanggan 
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untuk mengetahui peluang yang ada. Pengumpulan data sekunder didapatkan dari 

buku-buku yang mencakup teori SWOT, STP, dan Marketing Mix. 

3.1.4 Analisis Pengolahan Data 

Analisis data aspek pasar dan pemasaran yang telah dikumpulkan akan 

diolah untuk melihat seberapa besar pangsa pasar yang ada, siapa saja yang telah 

menguasainya, serta seberapa besar target market yang diinginkan oleh Orden. 

Hasil kuesioner yang didapatkan akan menunjukkan seberapa besar peluang 

Orden untuk masuk ke pasar accessories and fitting furniture dan potensi 

masyarakat dalam membeli produk Orden. 

3.1.5 Kriteria Kelayakan 

Menurut Kasmir dan Jakfar (2009:75), untuk mengetahui besarnya pasar 

nyata, potensi pasar dan total pasar dalam suatu wilayah perlu dilakukan 

penelitian terlebih dahulu. Penelitian dilakukan untuk memperoleh data yang 

kemudian digunakan untuk mengetahui pasar nyata dan pasar potensi dapat 

digunakan beberapa metode antara lain metode pendapat, metode eksperimen, 

dan metode survei. 

Kriteria penilaian kelayakan aspek pasar dan pemasaran dapat ditentukan 

dengan berbagai cara, yaitu 1) besarnya permintaan pasar yang sesuai dengan 

penawaran, 2) pertumbuhan permintaan yang terus meningkat, 3) mampu 

memberikan informasi tentang pesaing, 4) mampu memposisikan perusahaannya 



 

 

41

melalui STP dan SWOT serta memiliki strategi perusahaan untuk mengatasi 

kelemahan/kekurangan yang ada, 5) hasil wawancara kepada pesaing 

menunjukkan bahwa perusahaan Orden memiliki peluang untuk memasuki pasar 

accessories and fitting furniture, 6) hasil pengisian kuesioner kepada calon 

pelanggan menunjukkan bahwa mereka memiliki peluang yang besar untuk 

membeli ataupun menggunakan produk Orden, 7) perusahaan dapat menentukan 

produk, harga, dan tempat yang sesuai, 8) perusahaan memiliki promosi 

penjualan yang akan dijalankan, 9) serta penulis mampu menentukan market 

share para pesaing dan menentukan seberapa besar target market yang akan 

dituju. 

3.2 ASPEK HUKUM 

3.2.1 Populasi dan Sampel 

Populasi dari aspek hukum ini merupakan seluruh masyarakat yang 

tinggal di Surabaya dan seluruh data literatur hukum bisnis. Sampel dari aspek 

hukum ini merupakan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi yang diinginkan 

yaitu di wilayah Surabaya Barat, dan data literatur yang diperlukan untuk 

memperoleh peirizinan pengembangan usaha. 

3.2.2 Sumber dan Jenis Data 

Proses pengumpulan data pada aspek hukum yang akan dilakukan 

memiliki dua sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer 
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berupa observasi secara langsung di wilayah Surabaya Barat untuk mencari 

tempat yang akan digunakan, dan sumber sekunder berupa literatur dan teori-

teori yang ada tentang hukum bisnis, peraturan pendirian usaha, dan dokumen-

dokumen hukum yang dibutuhkan. 

3.2.3 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara terhadap 

pemilik-pemilik tempat yang diinginkan, serta wawancara terhadap notaris 

tentang bagaimana mendirikan sebuah badan usaha. Pengumpulan data sekunder 

didapatkan dari literatur dan teori-teori yang membantu kelengkapan perizinan 

yang diperlukan untuk mendirikan sebuah badan usaha. 

3.2.4 Analisis Pengolahan Data 

Analisis data aspek hukum yang telah dikumpulkan akan diolah menjadi 

daftar surat perizinan yang dibutuhkan dan harga-harga yang diberikan oleh 

notaris untuk mendirikan sebuah badan usaha Usaha Dagang. Selain itu, data 

yang telah dikumpulkan akan diolah menjadi perjanjian-perjanjian distributor dan 

keagenan. 

3.2.5 Kriteria Kelayakan 

Indikator layak atau tidaknya pengembangan sebuah bisnis pada aspek 

hukum menurut Kasmir dan Jakfar (2009:35-36) ada pada penelitian ke lapangan 
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untuk mengecek kebenaran dari data-data atau informasi yang dibutuhkan. Untuk 

menguji kebenaran dan kebasahan dokumen-dokumen dapat dilakukan dengan 

cara mencari informasi dari laporan-laporan, koran, majalah, perpustakaan yang 

memuat informasi yang relevan dengan analisis, ataupun dengan orang yang 

berhak mengeluarkan surat-surat yang dibutuhkan. Aspek hukum akan dianggap 

layak apabila surat-surat perizinan usaha sanggup dipenuhi, terutama dalam 

pembentukan badan usaha yang sah secara hukum. Selain itu, kelayakan aspek 

hukum dapat dianggap layak jika distributor Orden telah memiliki perjanjian-

perjanjian yang akan dilakukan dengan para agen Orden. 

3.3 ASPEK TEKNIS 

3.3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi dari aspek teknis ini merupakan seluruh wilayah Surabaya. 

Sampel dari aspek teknis ini merupakan seluruh wilayah yang berada di Surabaya 

Barat. 

3.3.2 Sumber dan Jenis Data 

Proses pengumpulan data pada aspek teknis yang akan dilakukan memiliki 

dua sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer berupa 

observasi secara langsung di wilayah Surabaya Barat, dan sumber sekunder 

berupa literatur dan teori-teori yang ada. 
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3.3.3 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara observasi lokasi secara 

langsung serta pembuatan layout design distributor Orden. Pengumpulan data 

sekunder didapatkan dari literatur dan teori-teori yang membantu proses 

pemilihan lokasi yang baik dan pembuatan layout design yang cocok untuk toko 

sekaligus gudang. 

3.3.4 Analisis Pengolahan Data 

Analisis data aspek teknis yang telah dikumpulkan akan diolah menjadi 

lokasi yang tepat untuk pengembangan usaha Orden dan layout design yang 

memaksimalkan penggunaan tata ruang. Selain itu, data-data yang ada akan 

diolah menjadi rute-rute yang akan dijalankan dalam mendistribusikan produk 

Orden. 

3.3.5 Kriteria Kelayakan 

Indikator layak atau tidaknya pengembangan sebuah bisnis pada aspek 

teknis menurut Suliyanto (2010:134-139) dapat dilihat pada tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 Kriteria Penilaian Kelayakan Aspek Teknis 

No. Indikator Penjelasan 

1. Lokasi Lokasi yang dipilih dekat dengan letak pasar yang dituju, 

ketersediaan fasilitas transportasi, dan ketersediaan 

sumber energi, air, dan sarana komunikasi. 

2. Layout 

Design 

Layout yang baik memiliki berbagai kriteria, yaitu 1) 

meminimalkan jarak angkut antar bagian, 2) efektif 

dalam penggunaan ruang, 3) luwes atau indah, 4) 

memungkinkan adanya perluasan bisnis, 5) 

meminimalkan biaya, dan 6) memberikan keselamatan 

atas barang yang diangkut dan tenaga kerja. 
Sumber: Data Sekunder, Suliyanto (2010:134-139) 

Selain itu, kriteria kelayakan aspek teknis pada penelitian ini adalah 

perusahaan Orden memiliki armada beserta rute-rutenya untuk mendistribusikan 

produk Orden di dalam maupun luar kota. 

3.4 ASPEK MANAJEMEN 

3.4.1 Populasi dan Sampel 

Populasi dari aspek manajemen dan sumber daya manusia ini merupakan 

seluruh masyarakat yang sedang bekerja di wilayah Surabaya. Sampel dari aspek 

sumber daya manusia ini merupakan para karyawan yang sedang bekerja pada 

bisnis serupa di wilayah Surabaya. 

3.4.2 Sumber dan Jenis Data 

Proses pengumpulan data pada aspek manajemen dan sumber daya 

manusia yang akan dilakukan memiliki dua sumber, yaitu sumber primer dan 
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sumber sekunder. Sumber primer berupa observasi secara langsung, dan sumber 

sekunder berupa literatur dan teori-teori yang ada.  

3.4.3 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara menghitung berapa 

jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, membuat deskripsi pekerjaan, sistem 

organisasi, dan sistem kompensasi yang akan digunakan. Pengumpulan data 

sekunder didapatkan dari literatur dan teori-teori yang membantu 

mendeskripsikan pekerjaan serta pembangunan struktur organisasi yang ideal. 

3.4.4 Analisis Pengolahan Data 

Analisis data aspek manajemen yang telah dikumpulkan akan diolah 

menjadi deskripsi pekerjaan, sistem kompensasi, dan struktur organisasi 

perusahaan Orden yang baru. Hasil dari analisis data aspek manajemen akan 

menghasilkan data jumlah karyawan yang dibutuhkan dan perhitungan perkiraan 

gaji karyawan tersebut. 

3.4.5 Kriteria Kelayakan 

Kriteria penilaian kelayakan aspek manajemen dapat ditentukan dengan 

berbagai cara, yaitu 1) perusahaan memiliki analisis pekerjaan dan deskripsi 

pekerjaan yang jelas untuk para pekerja sehingga pekerja memahami pekerjaan 

apa saja yang harus dilakukan dan bagaimana menjalankannya (Suliyanto, 
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2010:167, 174-177), 2) ketepatan jumlah karyawan yang dibutuhkan atau 

digunakan (Herlianto dan Pujiastuti, 2009:31), dan 3) gaji yang diberikan oleh 

perusahaan sesuai dengan Upah Minimum Reginal (UMR) di wilayah Surabaya, 

yaitu sebesar Rp 1.257.000,- (diakses pada tanggal 07 Mei 2012 melalui 

http://allows.wordpress.com/2009/01/12/informasi-upah-minimum-regional-

umr/). 

3.5 ASPEK KEUANGAN 

3.5.1 Populasi dan Sampel 

Populasi dari data aspek keuangan adalah seluruh laporan keuangan 

perusahaan Orden. Sampel dari aspek keuangan ini merupakan laporan keuangan 

perusahaan Orden pada bulan Februari 2011 hingga bulan November 2011. 

3.5.2 Sumber dan Jenis Data 

Proses pengumpulan data pada aspek keuangan yang akan dilakukan 

memiliki dua sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer 

berupa laporan keuangan perusahaan Orden pada bulan Februari 2011 hingga 

bulan November 2011, dan sumber sekunder berupa literatur dan teori-teori yang 

ada. Jenis data pada aspek keuangan merupakan data kuantitatif yang terdiri atas 

angka-angka dan data internal yang diperoleh dari dalam perusahaan Orden 

sendiri. 
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3.5.3 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara menghitung 

kemungkinan-kemungkinan pemasukan dan pengeluaran yang akan terjadi. 

Pengumpulan data sekunder didapatkan dari literatur dan teori-teori yang 

membantu perhitungan kemungkinan-kemungkinan tersebut. 

3.5.4 Analisis Pengolahan Data 

Analisis data aspek keuangan yang telah dikumpulkan akan diolah lebih 

lanjut menjadi perhitungan sumber dana, total pengeluaran proyek, proyeksi 

laporan keuangan, penilaian kelayakan investasi, dan analisis skenario yang 

memperhitungkan risiko yang ada. 

3.5.5 Kriteria Kelayakan 

Indikator layak atau tidaknya pengembangan sebuah bisnis pada aspek 

keuangan menurut Kasmir dan Jakfar (2009:120) dapat dianalisis melalui rasio-

rasio keuangan. Rasio keuangan menjadi dasar untuk menjawab beberapa 

pertanyaan penting mengeni keadaan keuangan suatu perusahaan. Dengan 

menganalisis laporan keuangan yang menggunakan alat-alat ukur melalui rasio 

keuangan, maka seorang manajer bisa mengambil keputusan mengenai keuangan 

perusahaan untuk masa yang akan datang. 
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Dalam kaitan dengan studi kelayakan bisnis, rasio keuangan yang 

diperlukan bagi perusahaan yang hendak melakukan perluasan usaha, terutama 

bagi perusahaan yang sudah lama beroperasi, maka penilaian dapat dilakukan 

dari laporan keuangan beberapa periode sebelumnya. Berikut merupakan tabel 

penilaian dari analisis evaluasi aspek keuangan menurut Suliyanto (2010:196-

208). 

Tabel 3.2 Kriteria Penilaian Kelayakan Aspek Keuangan 

No. Indikator Penjelasan 

1. PP Jika PP < 3 tahun 

2. NPV Jika NPV > 0 

3. IRR Jika IRR > 10,50% per tahun (mengikuti suku bunga bank kredit retail 

BCA) 

4. PI Jika PI > 1 

Sumber: Data Sekunder, Suliyanto (2010:196-208) 

Penulis menentukan hasil Payback Period harus lebih kecil dari tiga 

tahun berdasarkan keinginan penulis bahwa modal yang dikeluarkan dapat 

kembali maksimal dalam tiga tahun karena masa kontrak lokasi yang diinginkan 

selama tiga tahun. Jika hasil Payback Period tidak lebih dari tiga tahun, maka 

sebelum akhir masa sewa, usaha ini telah memberikan tingkat pengembalian 

yang baik. 


