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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Aspek Hukum

1. Data dan Metode Pengumpulan Data

Menurut Suliyanto (2010:34), metode pengumpulan data untuk kepentingan

analisis aspek hukum dilakukan dengan beberapa cara yaitu wawancara dan studi

dokumentasi. Dalam penelitian ini metode yang digunakan penulis untuk

kepentingan analis aspek hukum FOCUS Shooting Sportswear adalah dengan

wawancara. Wawancara untuk pengumpulan data yang berhubungan dengan

aspek hukum akan dilakukan terhadap narasumber yang sudah terlebih dahulu

memiliki bisnis serupa dengan beberapa kriteria yang ditentukan. Tujuan

dilakukannya wawancara ini adalah FOCUS Shooting Sportswear dapat

memenuhi kelengkapan perizinan yang harus dipenuhi untuk melakukan

pengembangan usaha berupa pendirian sebuah toko. Sumber data primer yang

digunakan ialah berupa data ketentuan-ketentuan hukum yang harus

dipenuhi.Sedangkan sumber data sekunder ialah literatur mengenai peraturan

perundangan pendirian usaha, dokumen hukum, dan persyaratan perizinan di

Indonesia dan di Semarang pada khususnya.

Berikut adalah kriteria narasumber kegiatan wawancara sebagai bentuk

pengumpulan data :

a) Bergerak di bidang perdagangan senjata (minimal senjata angin).

b) Merupakan usaha milik swasta atau perorangan dan bukan pemerintah.
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c) Memiliki lokasi tetap untuk penempatan produk. 

d) Memiliki gunshop atau toko. 

e) Skala usaha adalah kecil, kecil-menengah hingga menengah. 

f) Omset kurang dari lima ratus juta rupiah per tahun. 

g) Usaha legal dan sudah berjalan minimal 2 tahun. 

h) Usaha berada di wilayah Jawa. 

i) Memiliki ketersediaan untuk menjadi narasumber wawancara. 

Berdasarkan kriteria tersebut, penulis memilih Toko Victor Sport yang merupakan 

sebuah toko senjata lokal yang berlokasi di Jawa Tengah untuk menjadi 

narasumber dalam usaha pengumpulan data aspek hukum. 

2. Metode Pengolahan Data 

Metode pengolahan data yang digunakan penulis dalam menganalisis aspek 

hukum adalah metode pengolahan data secara kualitatif. Metode pengolahan 

datasecara kualitatif dalam aspek hukum ini digunakan untuk memastikan dan 

menguji sejauh mana FOCUS Shooting Sportswear dapat memenuhi kelengkapan 

perijinan baik perijinan usaha maupun lokasi. Dengan adanya data-data yang 

diperoleh dari narasumber terpercaya melalui wawancara dan data hasil studi 

dokumentasi dari literatur sebagai sumber data sekunder, maka penulis akan 

mudah membuat checklist terkait aspek hukum dalam pengembangan usaha 

FOCUS Shooting Sportswear.  
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Tabel 3.1 Pedoman wawancara aspek hukum 

NO Pertanyaan Hasil Wawancara 

1 
Apakah ide bisnis yang akan dijalankan tidak 

bertentangan dengan hukum? 

 

2 
Perizinan seperti apakah yang anda perlukan untuk 

membangun usaha di Semarang? 

 

3 
Bentuk badan usaha apa yang paling sesuai untuk 

menjalankan bisnis tersebut? 

 

4 
Berapakah biaya yang dikeluarkan untuk 

memperoleh perijinan tersebut? 

 

Sumber : Suliyanto (2010:34) 

 

3. Kriteria Kelayakan  

Sebuah perusahaan akan dikatakan berhasil dalam memenuhi kriteria aspek 

hukum bila perusahaan tersebut merupakan sebuah badan usaha yang diakui legal 

secara hukum dan mampu memenuhi seluruh persyaratan yang berbeda-beda 

untuk setiap industri. FOCUS Shooting Sportswear menggunakan beberapa 

indikator kelayakan aspek hukum sebagai berikut : 

Tabel 3.2 Kriteria kelayakan Aspek Hukum 

Akte pendirian usaha 
Perusahaan mampu memenuhi persyaratan hukum terkait 

pendirianperusahaan perseorangan secara legal. 

Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP) 
Perusahaan mampu memenuhi persyaratan NPWP. 

Surat Izin Usaha Perdagangan 

(SIUP) 
Perusahaan dapat memenuhi persyaratan untuk memperoleh SIUP. 

Dokumen perijinan lain yang 

diperlukan 

Perusahaan mampu mengidentifikasi surat ijin lokasi lingkungan 

setempat, Surat Keterangan Kepolisian Resor Kota Besar atau 

POLRESTABES Semarang, Surat keterangan hasil cek fisik 

senjata (api), Surat Izin Masuk Senjata dan Amunisi Non Organik 

Khusus Olahraga. 

Sumber : Data yang diolah 

 

B. Aspek Pasar dan Pemasaran 

1. Data dan Metode Pengumpulan Data 

Menurut Suliyanto(2010:97), metode pengumpulan data untuk kepentingan 

analisis aspek pasar dan pemasaran dilakukan dengan beberapa cara yaitu survei, 

wawancara, dan studi dokumentasi.Dalam penelitian ini metode yang digunakan 
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penulis untuk kepentingan analisis aspek pasar dan pemasaran FOCUS Shooting 

Sportswear adalah dengan survei melalui focus group discussion. Focus group 

discussion adalah suatu diskusi yang dilakukan secara sistematis dan terarah 

mengenai suatu permasalahan tertentu. Focus group discussion untuk 

pengumpulan data yang berhubungan dengan aspek pasar dan pemasaran akan 

dilakukan terhadap calon target pasar di wilayah Semarang dan pelanggan pesaing 

di wilayah Surabaya. Tujuan dilakukannya focus group discussion ini adalah 

dapat mengetahui keinginan serta besarnya kebutuhan pasar yang menjadi target 

dalam menggunakan produk yang dihasilkan serta mengetahui keinginan 

pelanggan pesaing atau respon yang mungkin timbul jika FOCUS Shooting 

Sportswear masuk sebagai pemain baru di usaha serupa. Sumber data yang 

digunakan ialah data primer berupa data respon target pasar, strategi pemasaran 

yang digunakan, dan kemampuan perusahaan dalam melakukan supply produk. 

Berikut adalah kriteria partisipan dalam focus group discussion sebagai bentuk 

pengumpulan data : 

a) Jumlah peserta 8-10 orang terdiri dari pria atau wanita. 

b) Peserta minimal terdiri dari 2 anggota club yang berbeda (agar tidak 

bersifat homogen sehingga ide yang dikeluarkan cenderung sama). 

c) Tergabung dalam salah satu komunitas kegiatan menembak baik swasta 

maupun pemerintahan. 

d) Memiliki kartu anggota club atau kartu anggota PERBAKIN. 

e) Sipil atau pegawai negri. 

f) Memiliki ketersediaan untuk bergabung dalam kelompok diskusi. 
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2. Metode Pengolahan Data 

Metode pengolahan data yang digunakan penulis dalam menganalisis aspek pasar 

dan pemasaran adalah metode pengolahan data secara kualitatif. Metode 

pengolahan data secara kualitatif dalam aspek pasar dan pemasaran ini digunakan 

untuk memastikan dan menguji kebenaran data yang diperoleh. Dengan data yang 

terjamin maka penulis akan mampu menentukan pasar dan strategi pemasaran 

yang paling tepat untuk digunakan dalam pengembangan usaha FOCUS Shooting 

Sportswear.  

3. Kriteria Kelayakan  

Sebuah perusahaan akan dikatakan berhasil dalam memenuhi kriteria aspek pasar 

dan pemasaran bila perusahaan tersebut mampu menjawab kebutuhan pasar atau 

calon target pasar melalui produk yang ditawarkan.  Kemampuan produk tersebut 

dapat menjawab kebutuhan konsumen adalah dipengaruhi oleh banyak hal seperti 

harga, ketepatan dalam menentukan pasar, cara menawarkan produk berupa 

kegiatan promosi, dan lain sebagainya. FOCUS Shooting Sportswear 

menggunakan beberapa indikator untuk mengidentifikasi kelayakan aspek pasar 

dan pemasaran sebagai berikut : 

Tabel 3.3 Kriteria kelayakan Aspek Pasar dan Pemasaran 

SWOT 

(Strenght, Weakness, 

Opportunity, Threat) 

Perusahaan mampu untuk menentukan posisi perusahaan 

dengan tepat dan merumuskan formulasi strategi 

perusahaan. 

STP (Segmenting, 

Tergeting, Positioning) 

Perusahaan mampu untuk menetapkan segmen, target, dan 

posisi perusahaan di pasar melalui produk yang ditawarkan. 

Retailing Mix (6P : 

product, price, place, 

promotion, personalia, 

presentation) 

Perusahaan mampu menetapkan strategi bersaing yang akan 

paling tepat untuk digunakan dalam pelaksanaan 

pengembangan usaha toko ritel. 

Sumber : Data yang diolah 
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C. Aspek Teknis dan Teknologi 

1. Data dan Metode Pengumpulan Data 

Menurut Suliyanto (2010:141), metode pengumpulan data untuk kepentingan 

analisis aspek teknis dan teknologi dilakukan dengan beberapa cara yaitu studi 

dokumentasi, survei, dan studi observasi. Dalam penelitian ini metode yang 

digunakan penulis untuk kepentingan analisis aspek teknis FOCUS Shooting 

Sportswear adalah dengan studi observasi dan wawancara. Studi observasi  untuk 

pengumpulan data yang berhubungan dengan aspek teknis akan dilakukan 

terhadap lokasi bisnis, bangunan, serta sarana dan prasarana yang menunjang 

kegiatan usaha. Sedangkan wawancara dilakukan terhadap narasumber yang 

memiliki kemampuan dalam bidang design terutama interior. Tujuan 

dilakukannya studi observasi ini adalah FOCUS Shooting Sportswear mampu 

memiliki  gambaran detail terkait pendirian sebuah toko di wilayah Semarang dan 

tujuan dari wawancara adalah penulis dapat memperoleh insight atau pengetahuan 

dalam bidang design yang kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan pendirian 

toko nantinya. Sumber data primer yang digunakan ialah berupa data mengenai 

fasilitas lokasi usaha dan bangunansertaperalatan yang akan digunakan. 

Sedangkan sumber data sekunder ialah hasil wawancara dengan narasumber 

sebagai pertimbangan tata letak dan material peralatan.  

2. Metode Pengolahan Data 

Metode pengolahan data yang digunakan penulis dalam menganalisis aspek teknis 

adalah metode pengolahan data secara deskriptif. Metode pengolahan datasecara 

deskriptif dalam aspek teknis ini digunakan untuk menggambarkan secara 
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sistematis rencana pengembangan usaha dan menganalisis apakah secara teknis 

pengembangan dapat dilakukan dan dijalankan dengan baik. Dengan adanya 

pengumpulan data yang dilakukan, penulis akan menarik kesimpulan terkait layak 

atau tidaknya rencana pengembangan usaha FOCUS Shooting Sportswear 

dijalankan.  

3. Kriteria Kelayakan 

Sebuah perusahaan akan dikatakan berhasil dalam memenuhi kriteria aspek teknis 

dan teknologi bila perusahaan tersebut memiliki sarana dan prasarana yang 

memadai untuk perusahaan dapat melakukan kegiatan operasionalnya secara 

maksimal dan berkelanjutan dalam jangka waktu lama. FOCUS Shooting 

Sportswear menggunakan beberapa indikator kelayakan aspek teknis dan 

teknologi sebagai berikut : 

Tabel 3.4 Kriteria kelayakan Aspek Teknis dan Teknologi 

Lokasi Usaha 
Memiliki kepastian fasilitas berhubungan dengan detail teknis yang diperlukan 

terkait tempat berdirinya toko. 

Peralatan 

 

Menjamin adanya peralatan yang mendukung proses distribusi produk kepada 

konsumen disesuaikan dengan kapasitas FOCUS Shooting Sportswear. 

Sumber : Data yang diolah 

 

 

D. Aspek Manajemen Sumber Daya Manusia 

1. Data dan Metode Pengumpulan Data 

Menurut Suliyanto (2010:178), metode pengumpulan data untuk kepentingan 

analisis aspek manajemen sumber daya manusia dilakukan dengan beberapa 

wawancara. Wawancara  untuk pengumpulan data yang berhubungan dengan 

aspek manajemen sumber daya manusia akan dilakukan terhadap pelaku bisnis 

sejenis, sumber daya manusia yang terkait dengan pengembangan bisnis 

(konsultan proyek pembangunan, karyawan, supplier, kurir, administrasi). Tujuan 
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dilakukannya wawancara ini adalah FOCUS Shooting Sportswear memperoleh 

data mengenai tahapan pekerjaan, jenis pekerjaan, pelaku pekerjaan serta 

mengetahui metode pengadaan tenaga kerja. Sumber data primer yang digunakan 

ialah berupa data lamanya waktu untuk menyelesaikan pekerjaan,  jenis pekerjaan, 

dan kemampuan sumber daya dalam menjalankan pekerjaan. 

2. Metode Pengolahan Data 

Metode pengolahan data yang digunakan penulis dalam menganalisis aspek 

manajemen sumber daya manusia adalah metode pengolahan data secara 

deskriptif. Metode pengolahan data secara deskriptif dalam aspek manajemen 

sumber daya manusia ini digunakan untuk menggambarkan secara sistematis 

rencana pengembangan usaha berkaitan dengan sumber daya manusia. Kriteria 

sumber daya manusia dalam menjalankan pengembangan usaha, bagaimana 

sumber daya manusia melakukan perannya, apa tanggung jawab masing-masing 

sumber daya manusia yang ada, dan penempatan sumber daya manusia. 

Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan, penulis akan menarik kesimpulan 

terkait rencana jumlah dan kriteria sumber daya manusia yang turut berperan 

dalam pengembangan usaha FOCUS Shooting Sportswear.  

3. Kriteria Kelayakan 

Sebuah perusahaan akan dikatakan berhasil dalam memenuhi kriteria aspek 

manajemen sumber daya manusia bila perusahaan tersebut mampu memberikan 

kompensasi terhadap pekerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 

Indikator kelayakan aspek manajemen sumber daya manusia yang digunakan 



56 
 

FOCUS Shooting Sportswear ialah Upah Minimum Regional (UMR) wilayah 

Semarang, Jawa Tengah yaitu sebesar Rp 1.209.100,-. 

 

E. Aspek Keuangan 

1. Data dan Metode Pengumpulan Data 

Menurut Suliyanto (2010:219), metode pengumpulan data untuk kepentingan 

analisis aspek keuangan dilakukan dengan beberapa cara yaitu studi dokumentasi, 

survei, dan studi observasi. Dalam penelitian ini metode yang digunakan penulis 

untuk kepentingan analis aspek keuangan FOCUS Shooting Sportswear adalah 

dengan studi observasi. Studi observasi merupakan teknik pengumpulan data 

dengan melakukan pengamatan secara langsung dan mengadakan pencatatan 

secara sistematis terhadap objek yang diteliti. Studi observasi terbatas hanya pada 

pencatatan data yang berhubungan dengan aspek keuangan akan dilakukan 

terhadap item investasi; biaya investasi (biaya perijinan, biaya investasi lahan, 

biaya pembangunan); dan biaya operasional (tarif pajak, biaya gaji sumber daya 

manusia). Tujuan dilakukannya studi observasi ini adalah FOCUS Shooting 

Sportswear mampu memiliki  gambaran detail terkait pemasukan dan pengeluaran 

kas untuk pengembangan usaha yang kemudian dilanjutkan dengan estimasi 

perhitungan berdasarkan kriteria kelayakan aspek keuangan yaitu analisis nilai 

bersih sekarang (Net Present Value atau NPV), tingkat pengembalian investasi 

(Internal Rate of Return atau IRR), masa pengembalian investasi (Payback Period 

atau PP), dan analisis skenario. Sumber data primer yang digunakan ialah berupa 

data sumber dana dan segala bentuk pengeluaran biaya investasi. 
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2. Metode Pengolahan Data 

Metode pengolahan data yang digunakan penulis dalam menganalisis aspek 

keuangan adalah metode pengolahan data secara kuantitatif. Metode pengolahan 

datasecara kuantitatif dalam aspek keuangan ini dilakukan melalui perhitungan 

kebutuhan investasi awal dan tingkat pengembalian investasi setelah 

pengembangan usaha dijalankan. Probabilitas yang dapat terjadi dinilai melalui 

penambahan dan pengurangan jumlah omset penjualan pada tiga skenario. 

Penambahan dan pengurangan omset sebesar 5% dilakukan pada kondisi optimis 

dan pesimis, sedangkan untuk kondisi moderat tidak dilakukan penambahan atau 

kondisi normal. Dengan adanya pengumpulan dan pengolahan data keuangan 

yang dilakukan, penulis akan mampu menilai kelayakan rencana pengembangan 

usaha FOCUS Shooting Sportswear.  

3. Kriteria Kelayakan 

Sebuah perusahaan akan dikatakan berhasil dalam memenuhi kriteria aspek 

keuangan bila perusahaan tersebut mampu membuktikan bahwa usaha yang 

dijalankan memiliki potensi berupa profit yang akan terus meningkat dari waktu 

ke waktu. Diperlukan acuan sebagai perbandingan dan dasar penentuan sebesar 

apa potensi yang dimiliki perusahaan. Untuk itu, FOCUS Shooting Sportswear 

menggunakan data perusahaan serupa yaitu Toko Victor Sport (narasumber dalam 

kegiatan wawancara) sebagai indikator kelayakan aspek keuangan.  

Tabel 3.5 Kriteria kelayakan Aspek Keuangan 

Net Present Value NPV >100.000.000 
Payback Period  PP < 3 tahun 
Profitability Index PI > 1  
Internal Rate of Return IRR > 8,63% 
Analisis skenario NPV > 100.000.000; PP < 3 tahun; PI  > 1 ; IRR > 8,63 % 

Sumber : Data yang diolah 


