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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Menurut Mudrajad Kuncoro (2009:5-7), terdapat klasifikasi 

penelitian yang dibagi menurut tujuannya yaitu penelitian dasar atau murni 

yaitu suatu penelitian yang memuat tentang pengembangan suatu ilmu 

pengetahuan dan penelitian terapan yaitu suatu penelitian di mana 

berkaitan dengan aplikasi teori yang bertujuan untuk pemecahan 

permasalahan tertentu. Terdapat tiga jenis dalam penelitian terapan yaitu 

penelitian evaluasi, penelitiandan pengembangan serta penelitian tindakan. 

Studi kelayakan bisnis mengenai butik “Illumination Shop” ini 

menggunakan penelitian terapan karena bertujuan untuk memecahkan 

masalah yang terjadi. Jenis dari penelitian terapan yang dipilih yaitu 

penelitian evaluasi yang memiliki pengertian yaitu suatu penelitian yang 

dapat memberikan saran atau mendukung pengambilan keputusan 

mengenai nilai relatif dari dua atau lebih alternatif tindakan atau suatu 

proses analisa dan pengumpulan data secara sistematis yang memiliki 

tujuan yaitu pembuatan keputusan tertentu. Studi kelayakan bisnis ini 

menggunakan penelitian evaluasi karena diharapkan dapat memberikan 

kontribusi dalam pengambilan keputusan melalui analisa dan 

pengumpulan data secara sistematis. 
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Menurut Mudrajad Kuncoro (2009:10-14), terdapat klasifikasi 

penelitian menurut metodenya yaitu penelitian historis, penelitian 

deskriptif, penelitian korelasional dan penelitian kausal komparatif dan 

eksperimental. Studi kelayakan bisnis ini menggunakan penelitian 

deskriptif di mana memiliki pengertian yaitu suatu pengumpulan data yang 

diuji dengan hipotesis atau pertanyaan – pertanyaan yang dijawab tentang 

keadaan terakhir subjek penelitian. Jenis penelitian ini terdiri dari pendapat 

atau penilaian mengenai organisasi, individu, prosedur dan keadaan. Data 

dari penelitian ini umumnya didapat melalui pertanyaan yang diajukan 

dalam wawancara, observasi dan survei. Menurut Cholid dan Abu 

(2008:44), pengertian dari penelitian deskriptif adalah suatu usaha untuk 

memecahkan masalah yang ada berdasarkan dari data dengan menyajikan, 

menganalisis dan menginterpretasi data tersebut. Studi kelayakan bisnis ini 

menggunakan penelitian deskriptif karena penelitian ini ditujukan untuk 

mendapatkan deskripsi yang akurat dan lengkap dari suatu kondisi dan 

diharapkan sebagai dasar untuk mengambil keputusan dan pengenalan 

perilaku dan distribusi data yang dimiliki.  

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Menurut Lind, Marchal dan Wathen (2007:7), populasi adalah 

seluruh objek tertentu atau individu atau ukuran yang didapat yang berasal 

dari semua objek tertentu atau individu. Menurut Mudrajad Kuncoro 

(2009:118), populasi adalah suatu kelompok elemen yang lengkap 
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meliputi transaksi, objek, kejadian atau orang dan terdapat ketertarikan 

untuk dijadikan objek penelitian dan dipelajari di mana elemen memiliki 

pengertian yaitu suatu unit data yang dibutuhkan akan dikumpulkan. 

Sampel adalah suatu bagian dari suatu unit populasi. Populasi yang 

digunakan di dalam bisnis ini sebagai berikut : 

 Tabel 3.1 

 Populasi dari Tiap Aspek Studi Kelayakan Bisnis 

No Aspek Populasi 
1 Aspek Pasar dan 

Pemasaran 
Keseluruhan pengunjung Mall Olympic 
Garden Kota Malang. 

2 Aspek Teknis Keseluruhan pihak manajemen, toko 
aksesoris dan butik Mall Olympic Garden 
di Kota Malang. 

3 Aspek Manajemen 
4 Aspek Hukum 
5 Aspek Keuangan 

 Sumber : Data Primer (2011) 
Menurut Mudrajad Kuncoro (2009:127,138). terdapat dua cara 

pengambilan sampel yaitu desain probabilitas dan nonprobabilitas. Desain 

probabilitas yaitu tiap – tiap sampel yang dipilih berdasar dari syarat – 

syarat seleksi dan mempunyai peluang sama agar dipilih, jenisnya yaitu 

sampel sistematis, sampel random sederhana, sampel kluster, sampel 

multitahap dan sampel stratifikasi. Desain nonprobabilitas yaitu sampel – 

sampel yang dipilih melalui cara arbitrer di mana dilakukan oleh peneliti 

dan anggota dari populasi tidak diketahui, jenisnya yaitu judgement, 

snowball, purposive, convenience dan quota sampling. Studi kelayakan 

bisnis ini menggunakan desain nonprobabilitas yaitu purposive sampling 

di mana menurut Suharsimi Arikunto (2009:128) memiliki pengertian 

yaitu suatu teknik sampling yang digunakan peneliti yang memiliki 

pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya. Pertimbangan 
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tersebut yaitu pengunjung wanita Mall Olympic Garden di Kota Malang 

yang berusia antara 15 – 35 tahun dengan pendapatan antara Rp 

800.000,00 – Rp 2.500.000,00 dalam sebulan. Penggunaan judgement 

sampling ini memiliki tujuan yaitu Menurut Umar (2009:78), jumlah 

sampel didapatkan dengan menggunakan rumus Slovin yaitu sebagai 

berikut: 

 n =   

 

 di mana :  N = jumlah populasi 

   n  = jumlah sampel 

 e  = tingkat kesalahan 

 Sampel yang digunakan di dalam bisnis ini sebagai berikut : 

 Tabel 3.2 
 Sampel dari Tiap Aspek Studi Kelayakan Bisnis 

No Aspek Sampel 
1 Aspek Pasar dan Pemasaran Pengunjung wanita Mall Olympic 

Gardendi Kota Malang yang berusia 
antara 15 – 35 tahun. 

2 Aspek Teknis Pihak manajemen mal, pemilik dan 
karyawan toko aksesoris dan butik 
yang dapat menjadi pesaing bisnis. 

3 Aspek Manajemen Pemilik atau karyawan butik dan 
toko aksesoris yang dapat menjadi 
pesaing bisnis. 

4 Aspek Hukum Pihak Departemen Perindustrian dan 
Perdagangan (Deperindag), pihak 
manajemen mal dan pemilik toko 
aksesoris atau butik yang dapat 
menjadi pesaing bisnis. 

5 Aspek Keuangan Pemilik atau karyawan butik dan 
toko aksesoris yang dapat menjadi 
pesaing bisnis. 

 Sumber : Data Primer (2011) 
 
 

 N 

( 1 + N e)2 



90 
 

3.3 Observasi Awal 

Pada observasi awal ini, dilakukan pengamatan pada beberapa 

butik dan toko aksesoris yang terdapat di Mall Olympic Garden dan 

dilakukan pembagian kuesioner kecil untuk memastikan potensi produk 

diterima oleh pasar yang menjadi target penjualan. Pengamatan tersebut 

dilaksanakan dengan cara mewawancarai pemilik dan pegawai beberapa 

butik yang berada di mal tersebut sehingga penulis mendapat informasi 

mengenai keadaan dan pengunjung di dalam butik tersebut. 

 

3.4 Proses Pengumpulan Data 

Menurut Mudrajad Kuncoro (2009:145-148), jenis data yang 

digunakan dalam studi kelayakan bisnis ini menurut variabel yang diukur 

dibagi menjadi dua yaitu : 

a. Data kuantitatif adalah suatu data yang diukur 

menggunakan skala numerik atau angka. Data kuantitatif 

dapat dibedakan menjadi dua yaitu data interval yang 

memiliki pengertian yaitu suatu data yang diukur dengan 

memberi jarak di antara dua titik pada skala yang diketahui 

dan data rasio yang memiliki pengertian yaitu suatu data 

yang diukur dengan proporsi.  

b. Data kualitatif adalah suatu data yang tidak dapat diukur 

menggunakan skala numerik atau angka tetapi umumnya 

data tersebut dikuantitatifkan agar dapat diproses lebih 



91 
 

lanjut. Data kualitatif digolongkan menjadi dua yaitu data 

nominal yang merupakan suatu data yang dinyatakan dalam 

kategori dan data ordinal yaitu suatu data yang dinyatakan 

dalam kategori tetapi posisi data tidak sama derajatnya 

karena dinyatakan dalam skala peringkat.  

Studi kelayakan bisnis ini menggunakan data kualitatif di mana yang 

digunakan adalah data nominal dan data ordinal yang dapat dinyatakan 

dalam bentuk kategori.  

Menurut sumbernya, data dibagi dua yaitu : 

a. Data primer adalah suatu data yang didapatkan melalui 

survei lapangan menggunakan metode pengumpulan data 

asli. Data ini didapatkan melalui cara wawancara, kuesioner 

dan observasi pada responden langsung. 

b. Data sekunder adalah suatu data yang dikumpulkan oleh 

lembaga pengumpul data dan dipublikasikan pada 

masyarakat pengguna data.  Data ini didapatkan melalui 

data yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS) kota Malang 

dan di kedua mal yang ada di kota Malang untuk mendapat 

data – data yang diperlukan dan dari buku yang dapat 

memberi informasi detail untuk kelancaran studi tersebut. 

Di dalam studi kelayakan bisnis ini, data primer yang digunakan adalah 

wawancara, kuesioner dan observasi. Kegiatan wawancara dilakukan untuk 
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mendapatkan informasi yang jelas dari orang yang sedang diwawancarai 

dengan cara langsung atau melalui telepon. Kegiatan kuesioner dilakukan 

dengan memberi pertanyaan secara tertulis dan meminta responden mengisi. 

Kegiatan observasi dilakukan dengan mengamati dan mencatat perilaku 

seseorang dan berbagai kejadian. Proses pengumpulan data dilakukan sesuai 

dengan data yang diperlukan. Pengumpulan data dilakukan untuk menganalisa 

masalah yang ada dari data aspek pasar dan pemasaran, teknis, manajemen, 

hukum dan keuangan yaitu : 

3.4.1 Aspek Pasar dan Pemasaran 

Data primer : observasi awal dengan pengamatan langsung pada 

beberapa butik dan toko aksesoris di Mall Olympic Garden dengan 

mewawancarai pemilik atau pegawai butik tersebut, pihak 

manajemen mal, satpam pos masuk mal dan petugas keamanan 

parkir mal. Kegiatan tersebut bertujuan mengetahui jumlah 

pengunjung tiap hari atau tiap bulan di toko pesaing dan di mal 

tersebut, hari yang ramai dalam satu minggu, lokasi stan yang 

daerahnya ramai, jumlah stan butik yang ada, harga produk 

pesaing, jumlah pembeli di toko pesaing, rata – rata jumlah produk 

yang dibeli dan pengeluaran untuk belanja tiap konsumen serta 

jumlah uang yang dihabiskan dalam sekali pembelian produk. 

Pembagian kuesioner dilakukan untuk mengetahui apakah bisnis 

ini layak atau tidak dan observasi untuk analisa kompetitor (five 
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forces analysis, SWOT, STP, diferensiasi dan marketing mix) 

sebagai pembanding usaha 

Data sekunder : jumlah penduduk di kota Malang berdasarkan 

segmentasi demografis yaitu usia yang didapatkan dari Badan 

Pusat Statistik (BPS) kota Malang untuk mengetahui besarnya 

pangsa pasar usaha ini pada segmentasi usia tersebut dan 

pendapatannya, serta buku mengenai SWOT, STP dan marketing 

mix. 

3.4.2 Aspek Teknis 

Data primer : data observasi dan wawancara dengan pihak 

manajemen Mall Olympic Garden mengenai lokasi lantai yang 

strategis, stan kosong dan terdapat stan pesaing beserta keterangan 

dan data observasi dan wawancara pada karyawan dan pemilik 

butik dan aksesoris (Ladies Boutique, Pixie Boutique, Regine 

Boutique, Zoom Boutique, Female Boutique, Loffen Boutique, 

Update Boutique, Pretty Accessories, Stroberi Accessories, Bunga 

Fashion) mengenai lokasi yang strategis, tata letak yang sesuai 

dengan ukuran tempat dan jumlah peralatan serta data 

perlengkapan yang dibutuhkan sebelum pembukaan butik sehingga 

menimbulkan ketertarikan pada konsumen yang mengunjungi mal 

tersebut.  
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Data sekunder : buku mengenai aspek teknis suatu bisnis yaitu 

pemilihan lokasi bisnis yang tepat, tata letak yang efektif dan 

persediaan produk.  

3.4.3 Aspek Manajemen 

Data primer : data observasi dan wawancara pada karyawan dan 

pemilik toko (Ladies Boutique, Pixie Boutique, Regine Boutique, 

Zoom Boutique, Female Boutique, Loffen Boutique, Update 

Boutique, Pretty Accessories, Stroberi Accessories, Bunga 

Fashion) mengenai kebutuhan jumlah tenaga kerja yang 

diperlukan, kompensasi yang diberikan, deskripsi dan spesifikasi 

jabatan dan gaji, struktur dan sistem organisasi yang digunakan. 

Data sekunder : buku mengenai struktur dan sistem organisasi yang 

efektif dan data dari BPS mengenai upah minimum regional untuk 

Kota Malang.  

3.4.4 Aspek Hukum 

Data primer : data observasi dan wawancara meliputi biaya 

pembuatan dan pendirian perusahaan serta peraturan hukum yang 

berlaku yaitu surat izin gangguan (HO), Surat Izin Usaha 

Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP), izin domisili (di mana perusahaan 

berada), izin dari Peraturan Daerah Malang dan sertifikat hak guna 

bangunan (HGB) sebagai bukti kepemilikan hak atas bangunan, 
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dan juga wawancara dengan pihak pemasaran dari mal tersebut 

mengenai syarat mendirikan usaha di mal.   

Data sekunder : data dari buku mengenai seluk beluk jenis badan 

hukum dan izin – izin yang berkaitan dengan hukum. 

3.4.5 Aspek Keuangan  

Data primer : data observasi, wawancara dan kuesioner pada 

manajemen Mall Olympic Garden dan pada butik dan toko 

aksesoris (Ladies Boutique, Pixie Boutique, Regine Boutique, 

Zoom Boutique, Female Boutique, Loffen Boutique, Update 

Boutique, Pretty Accessories, Stroberi Accessories, Bunga 

Fashion) mengenai harga sewa lokasi, harga perlengkapan yang 

akan digunakan, biaya beban listrik, biaya beban telepon, biaya 

beban servis, biaya beban kebersihan, biaya izin usaha, biaya 

promosi, gaji karyawan dan biaya yang harus ada untuk membeli 

bahan dasar aksesoris dan produk pendukung lainnya serta jumlah 

persediaan tiap bulan dan frekuensi pembaharuan persediaan.  

Data sekunder : buku mengenai teori dan rumus yang digunakan 

untuk analisis keuangan dan tingkat suku bunga pada bank di 

Indonesia. 

 

3.5 Analisis Pengolahan Data 

Proses pengolahan data dan analisis yang didapat dari proses 

pengumpulan data yaitu sebagai berikut : 
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3.5.1 Aspek Pasar dan Pemasaran 

Pengumpulan data dari aspek pasar dan pemasaran sebelumnya 

diolah dengan cara observasi, wawancara dan kuesioner lalu data 

tersebut dianalisis sehingga mendapatkan keputusan target pasar 

yang jelas yaitu kondisi pesaing, jumlah pengunjung dan hari yang 

paling ramai sehingga hal tersebut merupakan faktor pendukung 

keberhasilan bisnis ini. Alat analisis bisnis yaitu five forces 

analysis, analisis SWOT (Strength – Weakness – Opportunities - 

Threat), strategi STP (Segmentation – Targeting - Positioning), 

diferensiasi dan marketing mix (Product – Price – Place - 

Promotion). Penilaian dari aspek ini yaitu hasil dari kuesioner yang 

menunjukkan target pasar akan permintaan produk fashion 

sehingga dapat dilihat seberapa besar potensi produk di pasar. 

Hasil analisis di atas jika menghasilkan penerimaan pasar terhadap 

produk dan permintaan yang lebih besar dari penolakan maka 

bisnis ini layak dilaksanakan. 

3.5.2 Aspek Teknis 

Pengumpulan data dari aspek teknis sebelumnya diolah dengan 

cara observasi dan wawancara sehingga mendapatkan keputusan 

yaitu lokasi yang strategis, tata letak yang sesuai dengan ukuran 

tempat dan jumlah peralatan serta data perlengkapan yang 

dibutuhkan dan juga perlu diperhatikan frekuensi datangnya 

produk baru dan keberadaan produk lama yang belum terjual 
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sehingga konsumen tidak merasa bosan dan berbelanja secara 

teratur. Alat analisis bisnis yaitu data jumlah pengunjung lokasi 

bisnis dan hari yang ramai dalam seminggu. Penilaian dari aspek 

ini yaitu hasil dari observasi dan wawancara di lapangan sehingga 

keputusan yang didapat dapat dihitung di dalam laporan keuangan. 

Hasil analisis di atas jika menghasilkan lokasi yang tersedia, 

transportasi yang memadai, tata letak yang sesuai, peralatan yang 

memadai dan jumlah pengunjung yang melewati lokasi bisnis lebih 

banyak daripada pengunjung yang lewat di lokasi pesaing maka 

bisnis ini layak dilaksanakan. 

3.5.3 Aspek Manajemen 

Pengumpulan data dari aspek manajemen sebelumnya diolah 

dengan cara observasi dan wawancara sehingga mendapatkan 

keputusan yaitu jumlah tenaga kerja yang diperlukan, deskripsi dan 

spesifikasi jabatan dan gaji, struktur dan sistem organisasi yang 

digunakan dan kompensasi yang diberikan sehingga kinerja, 

kemampuan dan loyalitas karyawan dapat kita pegang selama 

seseorang bekerja. Alat analisis bisnis yaitu data kualitatif yang 

meliputi data nominal dan data ordinal. Penilaian dari aspek ini 

yaitu hasil wawancara dengan pemilik dan karyawan sehingga 

dapat diketahui mengenai sistem organisasi yang terencana dan 

sesuai dengan bisnis, serta gaji, kompensasi dan lainnya yang dapat 

dihitung dalam laporan keuangan. Hasil analisis di atas jika 
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menghasilkan tenaga kerja yang tersedia, kualitas tenaga kerja dan 

gaji yang diberikan sesuai di mana karyawan harus bisa berhitung, 

menulis, menawarkan produk yang dijual, ulet dalam menghadapi 

konsumen dan untuk gaji dan bonus tidak lebih dari pemasukan 

yang didapat bisnis ini sehingga bisnis layak dilaksanakan. 

3.5.4 Aspek Hukum 

Pengumpulan data dari aspek hukum sebelumnya diolah dengan 

cara observasi dan wawancara sehingga mendapatkan keputusan 

dalam pembiayaan pembuatan dan pendirian perusahaan serta 

peraturan hukum yang berlaku dan juga syarat mendirikan usaha di 

mal. Alat analisis bisnis yaitu lokasi dan bentuk bisnis yang akan 

dijalankan dan hukum serta peraturan pemerintah yang berlaku. 

Penilaian dari aspek hukum ini yaitu disetujuinya oleh pihak yang 

berwenang atas pemenuhan peraturan hukum yang berlaku dan 

dipenuhinya peraturan dari pihak mal. Hasil analisis di atas jika 

menghasilkan izin usaha dari pihak lokasi bisnis yaitu mal serta 

kebutuhan surat dan kelengkapan dokumen dapat terpenuhi 

sehingga bisnis layak dilaksanakan. 

3.5.5 Aspek Keuangan 

Pengumpulan data dari aspek keuangan sebelumnya diolah dengan 

cara observasi, wawancara dan kuesioner sehingga dapat dilakukan 

asumsi – asumsi dengan menghitung laporan keuangan, kebutuhan 

investasi dan penilaian investasi serta dapat mengambil keputusan 
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apakah ide bisnis ini akan memberikan keuntungan atau tidak dan 

layak dijalankan atau tidak. Alat analisis bisnis yaitu Payback 

Period, NPV, IRR, Profitability Index dan analisis skenario. 

Kriteria penilaian dari investasi yaitu sebagai berikut : 

a. Payback Period di mana kriterianya jika payback period < 

jangka waktu investasi yang ditentukan maka ide bisnis 

dinyatakan layak dan jika payback period > jangka waktu 

investasi yang ditentukan maka ide bisnis dinyatakan tidak 

layak. 

b. Net Present Value di mana kriterianya jika NPV < 0 maka 

investasi dinyatakan tidak layak dan jika NPV > 0  maka 

investasi dinyatakan layak. 

c. Internal Rate of Return di mana kriterianya jika IRR > suku 

bunga pinjaman maka ide bisnis dinyatakan layak dan jika 

IRR < suku bunga pinjaman maka ide bisnis dinyatakan 

tidak layak. 

d. Profitability Index di mana kriterianya jika PI > 1 maka ide 

bisnis dinyatakan layak dan jika PI < 1 maka ide bisnis 

dinyatakan tidak layak. 

e. Analisis skenario menganalisa pada situasi terbaik, situasi 

terburuk dan situasi normal di mana berhubungan dengan 

berbagai aspek yang meliputi harga pokok produksi, 

penjualan, pembelian, beban – beban dan lain sebagainya 
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sehingga hasilnya dapat ditentukan dan terdapat keputusan 

apakah bisnis tersebut layak dilanjutkan atau tidak. 

Hasil dari kelima aspek yang didapatkan, kemudian dilakukan 

analisis sehingga didapatkan kesimpulan mengenai layak dan tidak 

layaknya suatu bisnis untuk direalisasikan. Apabila analisis  

dinyatakan layak maka suatu bisnis dapat berjalan, sedangkan 

analisis dinyatakan tidak layak maka suatu bisnis tidak dapat 

berjalan.   


