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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan studi kelayakan bisnis ini adalah penelitian terapan. 

Menurut Kuncoro (2009:7), penelitian terapan adalah penelitian yang menyangkut 

aplikasi teori untuk memecahkan permasalahan tertentu. Penelitian terapan dibagi 

menjadi 3 macam, yaitu penelitian evaluasi, peneltian dan pengembangan, dan penelitian 

tindakan. Dalam studi kelayakan bisnis ini, macam penelitian yang akan digunakan 

adalah penelitian evaluasi, karena menggunakan teori yang bersangkutan untuk 

memecahkan masalah yang sedang dihadapi. 

Penelitian evaluasi dalam hubungannya dengan penelitian terapan , merupakan proses 

pengumpulan dan analisis secara sistematis dengan tujuan untuk membuat keputusan 

tertentu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang mendukung 

pengambilan keputusan tentang nilai relatif dari dua atau lebih alternatif tindakan 

(Kuncoro, 2009: 7). 

Studi kelayakan pengembangan bisnis Next Generation menggunakan penelitian 

evalausi terapan. Hal ini  dikarenakan pada titik akhir penelitian, Next Generation akan 

mengambil keputusan tentang kelayakan dari pengembangan bisnis yang dilakukan 

kedepan dan untuk menilai kelayakan tersebut digunakan dasar-dasar teori yang relevan.  

 

B. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian Next Generation adalah dibagi 

menjadi dua (Kuncoro 2009:145), yaitu:   
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- Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka). Data 

kuantitatif yang digunakan adalah estimasi penjualan, estimasi biaya, harga pokok 

dan bunga bank. 

- Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik. Data 

kualitatif yang digunakan adalah data perusahaan kompetitor, data tentang 

pengurusan badan hukum, dan data untuk sumber daya manusia.  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian Next Generation adalah dibagi menjadi 

dua  (Kuncoro 2009:148), yaitu: 

- Data internal yang berasal dari dalam perusahaan atau data eksternal yang berasal 

dari luar perusahaan. 

- Data primer atau data sekunder. Data primer diperoleh dengan survei lapangan 

yang menggunakan semua metode pengumpulan data original dan data sekunder 

adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan 

dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data akan menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian 

deskriptif adalah pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan 

mengenai status terakhir dari subjek penelitian (Kuncoro 2009: 12). Hal ini dikarenakan 

penelitian deskriptif meliputi penilaian dari sikap atau pendapat terhadap invidivu, 

organisasi, keadaan, ataupun prosedur. Contohnya antara lain adalah survei pasar. Data 

deskriptif pada umumnya dikumpulkan melalui: 

1. Observasi 

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan 

menggunakan pancaindera mata sebagai alat bantu utamanya selain 
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pancaindera lain seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit (Bungin, 2010: 

133).  

2. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan 

dengan cara menelusuri data historis (Bungin, 2010: 144).  

3. Wawancara 

Wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara 

dengan responden ataupun orang yang diwawancarai (Bungin, 2010: 126).  

Kelebihan dari penelitian deskriptif adalah untuk studi dalam bidang bisnis 

terutama digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Kedua, penelitian 

deskriptif diperlukan untuk mengenali distribusi dan perilaku data yang kita miliki. 

 

D. Aspek Pemasaran 

i. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang akan dilakukan untuk aspek pasar dan pemasaran 

adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara bertujuan untuk 

mengetahui  keinginan dan kebutuhan target pasar yang akan dituju, potensi 

pelanggan ataupun pesaing untuk produk subtitusi, dan informasi mengenai 

pesaing untuk mengetahui kelebihan, kekurangan, serta strategi pemasaran yang 

digunakan oleh pesaing. 

 Observasi juga akan dilakukan untuk meninjau pasar secara langsung agar 

mengetahui perilaku konsumen ataupun pesaing sehingga dapat menetapkan 

strategi yang tepat.  
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 Studi dokumentasi akan dilakukan jika dibutuhkan untuk mengetahui data 

historis dari konsumen ataupun pelanggan. Data yang dibutuhkan mengenai 

perkembangan harga, penjualan produk sejenis dalam kurun waktu tertentu. 

Semua data yang didapat nantinya akan digunakan untuk mengisi analisis data 

SWOT, STP, dan juga Marketing Mix. Jika data yang didapat masih belum cukup, 

maka akan dilakukan survei kepada perusahaan kompetitor maupun pelanggan 

yang dianggap berpotensial terhadap perusahaan. 

ii. Kriteria Kelayakan  

Aspek pasar dan pemasaran dikatakan layak (Suliyanto, 2010:130), apabila: 

1. Memiliki pasar yang jelas. 

2. Dapat menentukan STP. 

3. Menggunakan strategi SWOT. 

4. Strategi marketing mix telah dibentuk dengan baik sesuai dengan strategi 

SWOT dan STP perusahaan. 

Atas beberapa pertimbangan di atas, aspek pasar dan pemasaran dikatakan layak, 

apabila: 

No Keterangan Kriteria Kelayakan 

1 Memiliki pasar yang berpotensial untuk dilakukan 

dengan tolak ukur lokasi dan konsumen yang jelas 

Pertumbuhan bisnis > 6,5% per 

tahun.(BPS, 2011) 

2 Menentukan STP pasar yang tepat Dapat menentukan STP bagi 

perusahaan 

3 Menggunakan strategi SWOT Perusahaan dapat membuat analisis 

SWOT  

4 Strategi marketing mix telah dibentuk dengan baik 

sesuai dengan strategi SWOT dan STP perusahaan 

Perusahaan mampu membentuk 

strategi untuk diterapkan 

   Tabel 3.1 
             Penentuan kelayakan aspek pasar dan pemasaran  
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E. Aspek Hukum 

i. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang akan dilakukan untuk aspek hukum adalah dengan 

wawancara. Wawancara akan dilakukan dengan pakar hukum (notaris) dan juga 

dengan masyarakat setempat tempat lokasi gudang akan dibangun. Informasi yang 

dibutuhkan dari pakar hukum adalah tentang kriteria pengurusan ijin usaha dan 

kelengkapan dokumen, sedangkan untuk masyarakat setempat adalah kendala-

kendala hukum yang sering dialami. 

Studi dokumentasi juga akan dilakukan untuk mengetahui kelengkapan dokumen 

yang dibutuhkan, ataupun dokumen yang dibutuhkan jika menjalin kerja sama 

terhadap konsumen atau supplier dari pihak luar, dan juga jika ada investasi dari 

pihak luar. 

ii. Kriteria Kelayakan 

Aspek hukum dikatakan layak apabila (Suliyanto, 2010:40), 

-  Persyaratan dokumen untuk pengurusan surat-surat telah dimiliki. 

-  Menjalankan undang-undang pendirian usaha. 

-  Membayar pajak penghasilan perusahaan. 

Atas beberapa pertimbangan di atas, aspek hukum dikatakan layak, apabila: 

 

 

 

 

 
  Tabel 3.2 

                 Penentuan kelayakan aspek hukum 

 

 

 

 

No Keterangan Ketentuan layak 

1 
Persyaratan dokumen untuk pengurusan surat-
surat telah dimiliki 

Dapat Memiliki Akta Pendirian, SIUP, 
KTP, TDP, Keterangan Domisili 

2 Membayar pajak penghasilan perusahaan Memiliki NPWP 
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F. Aspek Teknis 

i. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang akan dilakukan untuk aspek hukum adalah wawancara 

dengan pemilik perusahaan yang bergerak di bidang yang sama dalam jangka 

waktu yang sudah lama. Data yang dibutuhkan adalah berupa pemilihan lokasi, 

penataan layout gudang, serta teknologi yang dibutuhkan untuk membantu bisnis 

agar berjalan dengan lancar. 

Studi dokumentasi juga dibutuhkan agar mengetahui pemilihan lokasi yang tepat 

beserta pembuatan layout yang efisien agar menunjang kelancaran aktivitas bisnis, 

sedangkan informasi tentang teknologi yang tepat juga akan digunakan jika 

dibutuhkan dalam membantu meningkatkan produksi. 

ii. Kriteria Kelayakan 

Aspek teknis dinyatakan layak berdasarkan aspek teknis apabila (Suliyanto 

2010:155), 

1. Memperoleh lokasi yang layak 

2. Dapat mencapai luas produksi yang optimal 

3. Tersedia teknologi 

4. Dapat menyusun layout bisnis secara optimal. 

Atas beberapa pertimbangan di atas, aspek teknis dikatakan layakan, apabila: 

No Keterangan Ketentuan layak 

1 Memperoleh loaksi yang layak Lokasi gudang berdekatan dengan pasar 

2 Standard operation procedure telah terbentuk 

 

Standard operation procedure telah 

dibuat 

     Tabel 3.3 

               Penentuan kelayakan teknis  
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G. Aspek Sumber Daya Manusia 

i. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang akan dilakukan untuk aspek sumber daya manusia adalah 

wawancara dengan pemilik perusahaan yang bergerak di bidang yang sama dalam 

jangka waktu yang sudah lama.  Data yang akan dibutuhkan berupa struktur 

organisasi, job description bagi tiap jabatan karyawan, SOP, beserta pengelolaan 

sumber daya manusia dan kendala-kendala yang biasanya dihadapi dengan 

sumber daya manusia tersebut. 

Studi dokumentasi juga akan dilakukan untuk mengetahui struktur organisasi dan 

SOP yang tepat dalam menjalankan bisnis, sehingga perusahaan dapat tersusun 

rapi dan bisnis dapat berjalan dengan lancar. Data mengenai sumber daya 

manusia juga dibutuhkan, seperti ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban sumber 

daya manusia yang dipekerjakan. 

ii. Kriteria Kelayakan 

Aspek manajemen dan sumber daya manusia dikatakan layak apabila (Suliyanto, 

2010:181):  

1. Struktur organisasi telah terbentuk. 

2. Analisis pekerjaan telah terbentuk. 

3. Standard operation procedure telah terbentuk secara efektif. 

4. Sistem manajemen karyawan telah terbentuk dengan baik. 

Atas beberapa pertimbangan, aspek sumber daya manusia dikatakan layak, 

apabila: 
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No Keterangan Ketentuan layak 

1 Struktur organisasi dan analisis jabatan 

telah terbentuk 

Struktur organisasi telah dan analisis jabatan 

telah terbentuk 

2 Mencapai luas produksi yang optimal 

dengan memiliki sumber daya manusia 

yang terampil dalam bidangnya 

Memiliki sumber daya manusia sesuai dengan 

posisi yang diminta 

3 Sistem manajemen karyawan telah 

terbentuk 

Memiliki sistem perekrutan yang jelas, 

seleksi, pelatihan jika dibutuhkan. 

    Tabel 3.4 

              Penentuan kelayakan aspek sumber daya manusia 

 

H. Aspek Keuangan 

i. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang akan dilakukan untuk aspek keuangan adalah wawancara 

dengan wawancara dengan pemilik perusahaan yang bergerak di bidang yang 

sama dalam jangka waktu yang sudah lama. Data yang dibutuhkan adalah aspek-

aspek yang menyangkut pembuatan laporan keuangan, beserta data mengenai 

harga dan kualitas peralatan dan produk dalam menjalankan bisnis. 

Studi dokumentasi juga dibutuhkan untuk mengetahui mengenai data-data 

keuangan di masa yang akan datang, seperti pertumbuhan inflasi per tahun, 

tingkat bunga simpanan dan kredit. 

Studi Observasi juga akan dilakukan untuk mengetahui informasi yang 

dibutuhkan mengenai harga sewa tempat gudang akan dibangun. 

ii. Kriteria Kelayakan 

Kelayakan aspek keuangan akan dilihat  proyeksi selama 4 tahun dan kriteria 

penilaian kelayakan investasi antara lain, 

1. Payback Period (PP), jika Payback Period lebih cepat dari waktu maksimum 

yang ditentukan, maka usulan diterima. Jika Payback Period lebih lama dari 

waktu maksimum, maka usulan ditolak. Waktu yang ditarget adalah dibawah 3 

tahun. 
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2. Net Present Value (NPV), jika Net Present Value > 0, maka usulan akan 

diterima. Jika Net Present Value < 0, maka usulan akan ditolak. Jika Net Present 

ValueI = 0 maka nilai perusahaan tetap walaupun usul diterima atau ditolak. 

3. Internal Rate of Return (IRR), jika Internal Rate of Return lebih besar dari 

suku bunga yang ditetapkan, maka investasi diterima. Jika Internal Rate of Return 

lebih kecil dari suku bunga yang ditetapkan, maka investasi ditolak. 

4. Aspek keuangan akan dibuat dengan tiga kondisi, yaitu kondisi normal, 

optimis, dan kondisi pesimis. Apabila kondisi normal dan optimis masuk dalam 

kriteria layak dijalankan, sedangkan kondisi pesimis tidak layak untuk dijalankan, 

maka bisnis masih akan dijalankan. 

Atas beberapa pertimbangan, aspek keuangan dikatakan layakan, apabila: 

No Keterangan Ketentuan layak 

1 Payback Period (PP) PP perusahaan kurang dari 3 tahun 

2 Net Present Value (NPV) NPV perusahaan lebih besar dari 0 

3 Internal Rate of Return (IRR) IRR perusahaan lebih besar dari 11% 

(suku bunga dasar kredit yang ditetapkan yaitu 

11% dari bank Mandiri) 

    Tabel 3.5 

              Penentuan kelayakan aspek keuangan  

 


