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BAB III 

METODOLOGI 

A. Jenis Penelitian

Langkah awal pada saat akan melakukan sebuah penelitian, seorang

peneliti harus dapat menentukan jenis penelitian yang akan digunakan, hal 

ini dimaksudkan agar mempermudah peneliti dalam melaksanakan tahapan 

serta langkah – langkah dalam penelitian. 

Penelitian adalah sebuah penyelidikan secara sistematis, terkendali, 

empiris, dan kritis dari fenomena yang berhubungan dengan pengambilan 

keputusan manajerial (Kuncoro, 2009:5). Jenis penelitian yang digunakan 

dalam penelitian studi kelayakan bisnis ini adalah penelitian studi 

kelayakan. 

Penelitian studi kelayakan adalah penelitian yang dilakukan pada 

sebuah rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidaknya 

bisnis untuk dijalankan dan dikembangkan. Juga pada saat dioperasikan 

secara rutin dalam rangka mencapai tingkat keuntungan yang maksimal 

dalam waktu yang tidak ditentukan (Umar, 2009:8). 

B. Populasi dan Sampel

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang umumnya

berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian masyarakat tertarik untuk 

mempelajarinya atau menjadi objek penelitian (Kuncoro, 2009:118). 
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Sampel adalah suatu himpunan bagian dari unit populasi. Sampel 

dalam hal aspek pasar yang diambil akan dihitung dengan menggunakan 

rumus Slovin (Umar, 2007:78), dengan menggunakan tingkat kesalahan 

pengambilan keputusan sampel sejumlah 5%. Pengambilan sampel sejumlah 

5% dikarenakan tingkat kesalahan tersebut memang digunakan untuk 

proyek penelitian konsumen (Lind et al, 2005:320). Berikut merupakan 

rumus populasi berdasarkan teori Slovin (Prasetyo, 2007:137), 
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Keterangan: 

n  = Jumlah sampel yang dicari 

N = Jumlah Populasi 

e  = Tingkat kesalahan (error) 

Dalam studi kelayakan pengembangan usaha ini menggunakan desain 

sampel nonprobabilitas. Metode ini digunakan karena bermanfaat bagi tipe 

– tipe estimasi tertentu sebagai biaya moderat dan juga metode tersebut 

dapat digunakan untuk memastikan tujuan yang akan dicapai pasti akan 

dapat tercapai. 

 

C. Aspek Pasar dan Pemasaran 

1. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam hal aspek pasar untuk studi kelayakan pengembangan 

usaha ini adalah seluruh pengunjung yang ada di Pasar Atom. Yang 
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termasuk dalam sampel untuk aspek ini adalah pengunjung yang pernah 

membeli produk fesyen (tas, sabuk, atau dompet) yang ada di Pasar Atom. 

 

2. Sumber dan Jenis Data 

a. Data primer : Melakukan wawancara kepada para kompetitor yang 

ada. Menyebarkan kuisioner di Pasar Atom Surabaya untuk 

mengetahui aspek pasar dalam kaitan dengan STP (segmentation, 

targeting, dan positioning), SWOT (strength, weakness, opportunity 

dan threat) yang ada pada bisnis, serta dapat menentukan Marketing 

Mix.  

b. Data sekunder : Diperoleh melalui buku dan literatur, serta data 

mengenai industri kreatif didapatkan dari BPS (Badan Pusat Statistik) 

Surabaya. 

 

3. Metode Pengumpulan Data 

a. Data primer : Pengumpulan data aspek pasar dan pemasaran ini 

menggunakan metode penyebaran kuisioner, observasi dan 

wawancara yang dilakukan di Pasar Atom Surabaya guna mengetahui 

aspek pasar dalam kaitan dengan STP , SWOT yang ada pada bisnis, 

serta dapat menentukan Marketing Mix. Melengkapi data yang 

dibutuhkan dalam kaitan dengan aspek hukum bisnis. 



 
 
 

 
 

40 

b. Data sekunder : Data yang diperoleh melalui buku – buku mengenai 

teori SWOT, STP, dan Marketing Mix. Data mengenai industri kreatif 

yang ada di BPS Surabaya. 

 

4. Analisis Pengolahan Data 

Pengolahan data aspek pasar dan pemasaran ini adalah dengan cara 

mengelompokkan jawaban hasil kuisioner yang telah diisi oleh responden 

berdasarkan jawaban yang paling sering dijawab oleh responden. Data 

observasi dan wawancara yang telah tekumpul akan dianalisis menggunakan 

alat analisis bisnis. Alat yang digunakan dalam menganalisis data adalah 

STP , SWOT , dan Marketing Mix. 

 

5. Kriteria Kelayakan 

Ukuran kelayakan dalam aspek ini adalah ada atau tidaknya peluang 

pada pasar yang akan dimasuki, kemudian perusahaan mampu menentukan 

posisi yang tepat dengan menggunakan analisis SWOT, STP, dan juga 

menentukan produk, harga, tempat, dan promosi yang sesuai. 

 

D. Aspek Hukum 

1. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam hal aspek hukum adalah pegawai yang bekerja di 

marketing office Pasar Atom Surabaya. Sampel dalam hal aspek hukum 
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adalah salah satu pegawai yang bekerja di marketing office Pasar Atom 

Surabaya. 

 

2. Sumber dan Jenis Data 

a. Data primer : Berupa data yang dihasilkan dari wawancara kepada 

pemilik toko dan marketing office Pasar Atom Surabaya. 

b. Data sekunder : Berupa data literatur mengenai hukum bisnis yang 

akan dilakukan, yaitu KTP.  

 

3. Metode Pengumpulan Data 

a. Data primer : Melakukan wawancara kepada pemilik toko serta 

pegawai yang ada di marketing office Pasar Atom Surabaya guna 

mengetahui dokumen – dokumen apa saja yang dibutuhkan. 

b. Data sekunder : Merupakan data dari buku yang berisi mengenai 

perijinan dalam membuka suatu usaha. 

 

4. Analisis Pengolahan Data 

Analisis pengolahan data yang dilakukan dalam aspek hukum ini 

adalah dengan cara meneliti keabsahan seluruh dokumen – dokumen yang 

dibutuhkan, yaitu KTP dan surat perjanjian dengan pihak Pasar Atom 

Surabaya. 
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5. Kriteria Kelayakan 

Ukuran kelayakan dalam aspek ini adalah jika pemilik bisnis dapat 

memenuhi persyaratan yang dibutuhkan yaitu KTP dan surat perjanjian 

dengan pihak Pasar Atom Surabaya. 

 

E. Aspek Teknis 

1. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam aspek teknis ini adalah seluruh pelaku bisnis fesyen 

yang ada di Pasar Atom Surabaya. Sampel dalam aspek ini merupakan 

pelaku bisnis serupa (yang menjual tas, sabuk, dan dompet) yang ada di 

Pasar Atom Surabaya. 

 

2. Sumber dan Jenis Data 

a. Data primer : Melakukan observasi mengenai lokasi usaha, ukuran 

tempat usaha, dan peralatan serta perlengkapan yang dibutuhkan.  

b. Data sekunder : Data yang didapatkan dari buku dan literatur yang ada. 

 

3. Metode Pengumpulan Data 

a. Data primer : Melakukan observasi mengenai lokasi usaha, ukuran 

tempat usaha, dan peralatan serta perlengkapan yang. 

b. Data sekunder : Data sekunder didapatkan melalui buku dan literatur 

yang berkaitan dengan penentuan lokasi usaha yang tepat dan 

pembuatan layout design yang cocok untuk perusahaan. 
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4. Analisis Pengolahan Data 

Analisis yang dilakukan pada aspek teknis meliputi analisis lokasi 

usaha, pengaturan tata letak dari usaha yang dijalankan, dan ketentuan 

teknis yang ditetapkan Pasar Atom Surabaya.  

 

5. Kriteria Kelayakan 

Ukuran kelayakan pada aspek ini adalah tersedianya lokasi usaha, desain 

tempat usaha dan tata letak tempat usaha yang sesuai dengan lokasi usaha. 

 

F. Aspek Manajemen 

1. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam aspek ini adalah seluruh pemilik toko dan karyawan 

yang ada di Pasar Atom Surabaya. Sampelnya adalah pemilik toko 

karyawan pada bisnis serupa di Pasar Atom Surabaya. 

 

2. Sumber dan Jenis Data 

a. Data primer : Data mengenai tenaga kerja, deskripsi dan spesifikasi 

pekerja, serta struktur organisasi yang akan dibentuk. 

b. Data sekunder : Kondisi pasar tenaga kerja dan literatur mengenai 

perencanaan kerja. 
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3. Metode Pengumpulan Data 

a. Data primer : Wawancara yang dilakukan kepada pemilik toko dan 

juga para karywan pada bisnis serupa yang ada di Pasar Atom 

Surabaya. 

b. Data sekunder : Buku serta literatur mengenai manajemen kerja dan 

sumber daya manusia, kemudian data yang diperoleh dari BPS 

mengenai UMR (Upah Minimum Regional) untuk karyawan yang 

akan bekerja. 

 

4. Analisis Pengolahan Data 

Analisis dalam aspek manajemen ini adalah dengan cara mengolah 

hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap pemilik toko dan karyawan, 

sehingga mendapatkan keputusan dalam membuat deskripsi pekerjaan yang 

akan dilakukan, spesifikasi jabatan yang jelas, jumlah tenaga kerja yang 

akan diperlukan, dan UMR (Upah Minimum Regional) yang dibutuhkan 

untuk karyawan. 

 

5. Kriteria Kelayakan 

Ukuran kelayakan dalam aspek ini adalah mampu atau tidaknya 

perusahaan dalam menentukan struktur organisasi, analisis pekerjaan, 

deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, dan kompensasi yang sesuai 

dengan UMR (Suliyanto, 2010:181). 
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G. Aspek Keuangan 

1. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam aspek ini adalah laporan keuangan yang dimiliki oleh 

Vancy Bag Shop. Sampelnya adalah laporan keuangan Vancy Bag Shop 

periode Febuari 2011 – September 2011. 

 

2. Sumber dan Jenis Data 

a. Data primer : Merupakan data laporan keuangan perusahaan, antara 

lain laporan laba rugi, dan juga laporan arus kas. 

b. Data sekunder : Data yang diperoleh melalui buku mengenai 

perhitungan rasio keuangan yang akan digunakan oleh perusahaan, 

misalnya teori perhitungan rasio keuangan seperti NPV (Net Present 

Value), IRR (Internal Rate of Return), PP (Payback Period), dan PI 

(Profitability Index). 

 

3. Metode Pengumpulan Data 

a. Data primer : Dengan cara menghitung kemungkinan pemasukan dan 

pengeluaran yang dapat terjadi, misalnya biaya untuk investasi, 

sumber dana, harga peralatan serta perlengkapan yang dibutuhkan, 

perkiraan laporan keuangan (laporan laba rugi, laporan arus kas). 
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b. Data sekunder : Literatur serta teori yang membantu dalam 

perhitungan yang akan dilakukan, misalnya PP, NPV, IRR, dan PI 

serta analisis skenario. 

4. Analisis Pengolahan Data 

Analisis yang dilakukan adalah mengenai perkiraan biaya untuk 

investasi, sumber dana, harga peralatan serta perlengkapan yang dibutuhkan, 

perkiraan laporan keuangan (laporan laba rugi, laporan arus kas) dan 

evaluasi investasi dengan menggunakan PP, NPV, IRR, dan PI serta analisis 

skenario. 

 

5. Kriteria Kelayakan 

Ukuran kelayakan dalam aspek ini adalah jika dari empat kriteria 

investasi dapat memenuhi syarat, maka bisnis dikatakan layak untuk 

dikembangkan atau dijalankan (Suliyanto, 2010:224). 

Tabel 3.1 Analisis evaluasi aspek keuangan. 

No. Aspek Penilaian Ketentuan 

1 PP Jika PP < waktu maksimum 

2 NPV Jika NPV > 0 

3 IRR Jika IRR > suku bunga yang ditentukan 

4 PI Jika PI > 1 

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

 


