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BAB III 

METODE LAPORAN 

A. METODE DAN PROSES PENGUMPULAN DATA

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode penelitian historis. Pembuatan laporan ini bertujuan untuk mendapatkan 

suatu kesimpulan mengenai sebab-sebab, dampak, atau perkembangan dari 

kejadian yang telah lalu yang dapat dipergunakan untuk menjelaskan kejadian 

sekarang dan untuk mengantisipasi kejadian akan datang dari usaha Udifer. 

Penelitian historis ini diuji menggunakan metode triangulasi dimana 

metode triangulasi adalah proses penguatan bukti dari individu-individu yang 

berbeda, jenis data dalam deskripsi dan tema-tema dalam penelitian kualitatif 

(Emzir, 2010). Penelitian ini menggunakan metode triangulasi untuk mengkaji 

keabsahan dari data (laporan keuangan, notulen rapat, foto, dan lainnya) yang 

telah di peroleh oleh penulis. Menurut Moleong (2010) metode triangulasi juga 

dibagi menjadi 4 teknik pemeriksaannya, yaitu berdasarkan sumber, metode, 

penyidik, dan teori. Dalam pelaporan ini penulis menggunakan teknik triangulasi 

sumber, dimana penulis menggunakan data-data (laporan keuangan, notulen rapat, 

foto, dan lainnya) yang didapat dari keseluruhan usaha Udifer. 

Berdasarkan sumbernya, Hanke dan Reitsch (2009) mengemukakan 

sumber data berasal dari data internal atau data eksternal dan data primer atau 

sekunder. Data internal adalah data yang berasal dari dalam organisasi tersebut. 

Data eksternal adalah data yang berasal dari luar organisasi tersebut. Penelitian ini 

menggunakan data primer dan sekunder dari usaha Udifer. Data primer di dapat 
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dari laporan keuangan dan data non keuangan dari Udifer. Data laporan keuangan 

dari Udifer mulai dari Maret 2010 hingga Juni 2012. Penjualan dan laporan 

keuangan Udifer berawal dari semester 2 sampai dengan semester 6 dengan 

jangka waktu dari Maret 2010 - Juni 2012. Sedangkan data sekunder perusahaan 

Udifer berasal dari faktur penjualan dan pembelian, jurnal, serta laporan individu 

maupun kelompok Udifer, Surat  kerja sama dan surat kontrak kerja. 

 Metode triangulasi data menggunakan data internal dan eksternal dalam 

proses pengumpulan datanya. Penggunaan data internal dalam udifer dikaitkan 

dengan karakter entrepreneur yang telah dipilih oleh penulis. Data internal yang 

digunakan adalah laporan penjualan, sebagai contoh penggunaan data triangulasi 

dihubungkan dengan karakter calculated risk taker dimana penulis 

memperhitungkan seberapa banyak produk dan jenis tim yang akan diproduksi, 

karena bila terjadi kesalahan dalam memperkirakan hal tersebut maka akan 

banyak barang-barang yang tidak laku, dan hal tersebut akan mempengaruhi 

jumlah penjualan Udifer. 

Data eksternal yang digunakan adalah laporan dari anggota Udifer, sebagai 

contoh penggunaan laporan dihubungkan dengan karakter entrepreneur market 

sensitivity. Penulis sebagai salah seorang anggota dari Udifer harus bisa melihat 

peluang pasar, seperti melihat suatu event dan melihat apakah event tersebut 

menguntungkan atau tidak, bila penulis tidak dapat melihat peluang pasar maka 

pekerjaan akan menjadi monoton dan otomatis akan mempengaruhi kinerja dari 

penulis sendiri dan juga akan mempengaruhi kinerja dari anggota yang lainnya. 
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 Kesimpulan Langkah pengumpulan data: 

Tabel 3.1. Proses pengumpulan data 

No Langkah pengumpulan data 

1. Tahap pengumpulan data  berupa foto, laporan keuangan, surat 

pernyataan, dan notulen rapat (table 3.2) 

2. Proses pemilahan data-data yang ada, dikelompokkan menjadi per 

semester. Kemudian dipilah menurut jenisnya 

3. Proses analisis data yang telah di kumpulkan 

4. Proses validitas data  menggunakan metode triangulasi sumber 

5. Pengambilan kesimpulan dan saran  

 

Table 3.2. Daftar pengumpulan data 

Tanggal Deskripsi keterangan 

Semester 1 

November 2009 

- Mulai melakukan brainstorming 

- Pencarian Ide, membuat prototype 

- Mencari penjahit ke Tanggulangin 

- Menunggu Bapak Choiri selesai membuat 

prototype 

Halaman 104 

Halaman 194 

Halaman 149 

Halaman 235-236 

Desember 2009 - Pembuatan desain tas latex Halaman 195 

Semester 2 

Januari 2010 

- Mencari penjahit di Tanggulangin dan 

bertemu Bapak Awie 

- Pembuatan prototype dari Bapak Awie 

Halaman 141 

Halaman 195 

Februari  2010 

- Produksi pertama tas ransel bentuk baju (6 

model  72 biji @ 1 lusin, Arsenal, 

Liverpool, MU, Madrid, Inggris, Jerman) 

- Pembuatan prototype tas selempang latex 

- Produksi pertama tas latex Jerman  

Halaman 197 

Halaman 195 

Halaman 195 

Maret 2010 

- D’varyfatic pertama kali berdiri 

- Menjadi juara stan terbaik 

- Pameran “Dare to Inovated” 

- Mencari tukang sablon 

- Mendapat order dari AIESEC 

- Pembuatan desain tas Sailor 

Halaman 104  

Halaman 146 

Halaman 152 dan 

197 

Halaman 137 

Halaman 197 

Halaman 240 

April 2010 

- Mencari tukang jahit untuk tas sailor 

- Mencari tukang jahit untuk tas latex bertemu 

Bapak Saiful 

Halaman 109 

Halaman  241-242 

Mei 2010 

- Ikut lomba di Malaysia (UKM = Universiti 

Kebangsaan Malaysia)  the winner of 

Business Simulation Competition & 2nd 

runner up Business Idea Competition 

Halaman 144 dan 

198 
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- Menjelang event World Cup  bikin desain 

baru (ransel: MU, Italy, Brazil, Jerman, 

Portugal, Inggris, Belanda, Argentina, 

Prancis – latex: Spanyol, Brazil, Chelsea, 

MU, Milan) 

- Bertemu Bapak Sulkan menjahitkan tas 

sailormoon 

Halaman 199 dan 

109 

Halaman 199 dan 

190-192  

Juni 2010 

- Pameran UKM di Convention Hall TP 3 

- Pameran di CQ – Gwalk 

- Pembuatan prototype sailor  Bapak Sulkan 

Halaman 152  

Halaman  154 

Halaman 190-192 

Semester 3 

Juli 2010 

- D’varyfatic berganti nama menjadi Udifer 

- Produksi desain baru (ransel: Chelsea, Inter, 

Milan, Barca, MU) oleh Bapak Awie 

- Produksi tas sailor pertama (biru)   

Halaman 112 

Halaman 201 

Halaman 199 

Agustus 2010 

- Investor day dapat investasi 14 juta dari 

Bapak Sidik, Bapak Charly, Ibu Jeannie, 

Bapak Dean, Bapak Billy, Ibu Wina, Ibu 

Eliza 

- Mendapat penghargaan investor terbanyak 

- Diliput koran Jawa Pos 

Halaman 222-223 

Halaman 146 

Halaman 205 

September  2010 

- Produksi tas sailor coklat dan biru 

- Pameran di wisuda pertama UC 

- Pemeran di Parents Gathering IBM-UC 

Halaman 202 

Halaman 56 

Halaman 155 

Oktober 2010 
- Ikut pameran Enchant Halaman 157 dan 

204 

November 2010 

- Rencana mengadakan RUPS 

- Pengembalian investor (investor 

dikembalikan karena dana tidak digunakan) 

Halaman 115 

Halaman 203 

Semester 4 

Februari 2011 

- Mencari penjahit baru yang lebih murah 

Bapak Agus 

- Membuat prototype Bapak Agus 

Halaman 119 dan 

179-181 

Halaman 205 dan 

119 

Maret 2011 

- Produksi Real, Arema, Persebaya, Inter oleh 

Bapak Agus (hasil kurang memuaskan) 

- Mencoba menawarkan ke outlet-outlet 

Persebaya dan Aremania 

Halaman 205 

Halaman 119 

April 2010 

- Produksi tas latex baru (Milan, Inter, Madrid, 

Chelsea, Inggris) menggunakan kain doff 

- Pameran di Widya Kartika 

Halaman 206-207 

Halaman 151 

Mei 2011 

- Pameran di Palimanan 

- Ditipu Pak Awie  uang 1 juta (DP), kain 

sablon dibawa kabur 

- Pembuatan prototype tuxedo handbag oleh 

Pak Edi (di pending karena HPP nya mahal) 

Halaman 158 

Halaman 182-183 

Halaman 238 

Semester 5 

Juli 2011 - Membagi menjadi 2 divisi sport dan fesyen 

- Menghabiskan stok tas sport 

Halaman 184-185 

Halaman 234 

Agustus 2011 

- Mencari penjahit baru setelah ditinggalkan 

penjahit lama  via Yellow Pages.  

- Juga mencari tukang sablon yang baru untuk 

menambah pilihan 

Halaman 237 dan 

125 

Halaman 163 
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- Mulai membuat prototype baru dengan 

penjahit yang baru yaitu Bapak Karno 

- Mencoba mendesain produk baru yaitu 

produk tas fitnes dengan penjahit yang baru 

lagi yaitu Bapak Sabiq  

- Memperbaiki prototype tas jersey yang baru 

dengan Bapak Karno. 

- Menemukan penjahit di Surabaya yang 

bersedia untuk menciptakan prototype tas 

selempang oleh Bapak Bagus 

Halaman   207   

Halaman 162 

Halaman 207 

Halaman 138 

September 2011 

- Mencoba mencari tukang sablon yang baru di 

Surabaya, bertemu dengan Alvian 

(Cessbaro). 

- Meminta contoh sablon dari Bapak Alvian 

- Sepakat dengan Bapak Karno produksi 72 tas 

baru dengan desain baru messi, ronaldo, dan 

rooney. 

- Melakukan Sumbangan ke panti asuhan 

Halaman 126 dan 

173-174 

Halaman 163 

Halaman 208 

Halaman 208 dan 

126 

Oktober 2011 

- Prototype tas  selempang jadi 

- Membuat desain baju baru untuk menambah 

variasi produk, dengan desain rooney, 

ronaldo, dan messi 

- Melakukan foto bersama dengan Bong 

Candra 

Halaman 214 

Halaman 127 dan 

210 

Halaman 209 

November 2011 

- Produksi baju selesai dan melakukan foto 

produk dengan model 

- Membuat desain baju yang baru karena ada 

peluang pasar, desain yg digunakan adalah 

Lampard, Aguero, Bryant, Villa, Celtic, dan 

Garuda di dadaku 

- Mendesain tas jersey baru karena penjualan 

meningkat. Desain yang digunakan adalah 

Lampard, Pato, Aguero, Gerrrard, 

Manchester United, dan Messi. 

Halaman 210 

Halaman 211 

Halaman 212  

Desember 2011 
- Produk kaos Udifer tee selesai diproduksi 

- Mengikuti pameran di Foodfest  

Halaman 211 

Halaman 212 

Semester 6 

Januari 2012 

- Pembuatan foto produk dan katalog 

- Membuat tas latex model Manchester United 

dan desainnya langsung diproduksi 

Halaman 212 

Halaman 214 dan 

130 

Februari 2012 

- Menambah modal 

- Tantangan memproduksi 1000 tas 

- Mencari penjaht dengan kapasitas besar 

- Membuat desain EURO Belanda, Spanyol 

Prancis, Italy, Jerman, Portugal, MU, 

Ronaldo, Rooney, Messi. 

- Bertemu penjahit baru yaitu  Bapak Budi  

Halaman 102 dan 

229 

Halaman 131 

Halaman 131 

Halaman 213 

Halaman 160 

Maret 2012 

- Membuat surat perjanjian dalam produksi 

dari Bapak Budi 

- Mencoba mencari toko2 dan tempat futsal 

untuk di masuki dan dititipi produk. 

Halaman 232-233 

Halaman 224 

April 2012 
- Mengikuti pameran Gramedia Expo selama 3 

hari 

Halaman 215 dan 

144 
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- Membuat paket penjualan untuk reseller Halaman 243-244 

Mei 2012  

- Memasukkan produk pada toko-toko yang 

telah diajak bekerja sama 

- Membuat desain tas baru untuk klub2 yang 

baru 

- Diliput oleh JTV  

- Menjadi pembicara di Sekolah Mutiara 

Bunda Sidoarjo 

Halaman 225-228 

Halaman 216 

Halaman 215 dan 

134 

Halaman 134 dan 

143  

Sumber : data internal Udifer 

B. Variabel 

 Variabel penelitian adalah obyek penelitian utama yang akan dibahas 

secara mendalam dalam penelitian ini, variabel dalam penelitian ini adalah. 

1. Variabel Calculated Risk Taking 

 Pengertian dasar resiko terkait dengan keadaan adanya ketidakpastian dan 

tingkat ketidakpastiaannya terukur secara kuantitatif. (Djohan putro, 2008) 

 Tabel 3.3. Indikator Calculated Risk Taker 

no Indikator Calculated Risk Taker 

1 Memperhitungkan pengambilan keputusan dengan resiko paling kecil 

dari pilihan yang ada. 

2 Menggunakan pengalaman sebagai pembelajaran untuk memperkirakan 

resiko dari keputusan yang diambil di masa depan 
Sumber: Harrison dan Leitch (2008); Harefa dan Siadari (2010) ;Winarto (2007) 

2. Variabel Market Sensitivity 

 Market sensitivity secara umum merupakan kepekaan terhadap pangsa 

pasar yang dipengaruhi oleh kondisi makro dan mikro ekonomi (Budiono, 2007) 
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Tabel 3.4. Indikator Market Sensitivity 

No Indikator Market Sensitivity 

1. Kemampuan mengidentifikasi pasar dan peka terhadap peluang 

yang ada 

2. Mampu untuk menciptakan peluang, untuk memasuki pasar 

Sumber : Sutanto (2009) ; Ciputra (2009) 

C. Validitas dan Reliabilitas Laporan. 

 Validitas dan realibilitas dari laporan dapat dilihat dari data-data yang 

dimiliki oleh perusahaan Udifer, dapat dilihat dari : 

1. Produk 

Udifer (lini bisnis Udifer sport) memiliki produk berupa tas 

berbentuk baju, yang telah beredar di pasaran hal ini dapat dilihat dari foto 

produk yang akan disertakan dalam lampiran. 

2. Laporan Keuangan. 

Laporan keuangan dari Udifer akan disertakan dalam lampiran, 

sebagai bukti bahwa perusahaan Udifer sport berjalan dan memiliki 

perkembangan, laporan keuangan yang akan dilampirkan adalah laporan 

keuangan untuk periode Maret 2010 - Juni 2012. Laporan keuangan Udifer 

juga telah diberikan secara berkala kepada dosen pendamping setiap 

bulannya. 

3. Laporan Kegiatan Mingguan 

Laporan kegiatan mingguan juga dapat menjadi bukti bahwa 

penulis ikut dalam pengembangan dan ikut terlibat dalam kegiatan Udifer. 

Laporan kegiatan mingguan juga telah dikumpulkan kepada dosen 

pembimbing secara berkala. 
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4.Foto Kegiatan 

Penulis juga melampirkan foto kegiatan sebagai bukti bahwa 

penulis berpartisipasi dalam kegiatan. Foto kegiatan yang dilampirkan 

adalah foto kegiatan yang telah diikuti oleh Udifer seperti pameran, 

kunjungan ke toko reseller, kegiatan promosi. 

5.Bukti Transaksi 

Penulis juga melampirkan bukti-bukti transaksi yang telah 

dilakukan oleh Udifer. Bukti transaksi yang dilampirkan adalah bukti-

bukti transaki selama periode Maret 2010 - Juni 2012, dalam hal ini bukti 

transaksi meliputi bukti penjualan, bukti pembelian, resi pengiriman, surat 

kontrak penjahit, dan surat kontrak konsinyasi. 

6. Dokumentasi Lomba dan prestasi 

Penulis juga menyertakan foto serta  sertifikat beberapa lomba dan 

prestasi yang telah diikuti oleh Udifer selama perkembangan Udifer dari 

Maret 2010 – Juni 2012, dari penghargaan yang didapat dari Universitas 

ataupun dari luar Universitas. 

D. Tahapan Analisis Data 

Tahapan dalam melakukan analisis data dalam penelitian ini  adalah   

1. Mengumpulkan semua data yang telah ada dalam periode Maret 2010 – 

Juni 2012 kemudian melakukan klasifikasikan data – data yang telah 

dikumpulkan per semester dari mulai pertama kali Udifer berdiri. 
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2. Data yang telah diklasifikasi kemudian dianalisa menggunakan metode 

triangulasi karena metode ini dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan 

observasi terhadap data dan projek Udifer yang akan diteliti.  

3. Data yang telah dianalisis dihubungkan dengan karakter entrepreneur  

yang menjadi karakter utama dalam perkembangan bisnis Udifer ini yaitu 

Calculated Risk Taker dan Market Sensitivity. 

 


