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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam studi kelayakan ini adalah 

penelitian terapan. Menurut Kuncoro (2009;7), penelitian terapan adalah 

penelitian yang menyangkut aplikasi teori dalam memecahkan 

permasalahannya. Penelitian terapan terbagi dalam 3 macam, yaitu 

penelitian evaluasi, penelitian dan pengembangan, dan penelitian 

tindakan. Dalam studi kelayakan usaha VIP Bekleed ini, penelitian 

terapan yang digunakan adalah penelitian evaluasi. 

Penelitian evaluasi adalah proses pengumpulan dan analisis secara 

sistematis bertujuan untuk membuat keputusan tertentu (Kuncoro;2009:7). 

Dalam penelitian ini, VIP Bekleed menggunakan penelitian evaluasi 

karena VIP Bekleed ingin mengevaluasi layak tidaknya pengembangan 

usahanya apabila ditinjau dari berbagai aspek. 

B. Metode Pengumpulan Data

Dalam studi kelayakan ini, VIP Bekleed akan menggunakan metode 

pengumpulan data penelitian deskriptif. Menurut Kuncoro (2009:12), 

penelitian deskriptif adalah pengumpulan data dilakukan untuk menjawab 

pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian. 
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Metode pengumpulan pada data primer dapat akan dilakukan 

melalui observasi, wawancara, dan kuesioner. 

1.  Observasi 

Dalam banyak kasus, penelitian kualitatif merupakan analisis 

mendalam dari satu atau beberapa observasi, dan biasanya 

menggunakan pertanyaan-pertanyaan atau observasi responden yang 

tidak terstruktur (Kuncoro;2009:157). Fokus observasi meliputi 

karakteristik individu, objek, organisasi, dan semua jenis hal yang 

menarik perhatian (Kuncoro;2009:158). Pada penelitian ini, peneliti 

akan mengobservasi tanggapan dari responden. 

2.  Wawancara 

Metode pengumpulan data melalui wawancara melibatkan 

peran responden karena fenomena yang terjadi dalam bisnis sangat 

berhubungan dengan keputusan manusia itu sendiri. Semua yang 

berbentuk abstrak berupa opini, sikap, kehendak, dan pengharapan 

dapat diperoleh dari survei (Kuncoro;2009:160).  

Dalam penelitian ini, metode wawancara yang akan digunakan 

oleh adalah wawancara personal (personal interview). Pemilihan 

metode ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan. 

Responden yang akan menjadi target dalam penelitian ini adalah 

seluruh konsumen yang pernah memasang bekleed baik melakukan 

pemasangan di VIP Bekleed maupun di tempat jasa lainnya. 
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3.  Kuesioner 

Metode pengumpulan data melalui kuesioner melibatkan 

seluruh potensial konsumen yang berkendaraan mobil maupun sepeda 

motor maupun konsumen yang telah pernah memasang bekleed pada 

jok mobilnya.  Pada kuesioner, terdapat pertanyaan-pertanyaan yang 

bersifat terbuka. Kuesioner ini akan dilakukan secara online maupun 

penyebaran kuesioner secara manual. 

 

C. Aspek Pasar dan Pemasaran 

a. Jenis dan Sumber Pengumpulan Data 

 Berikut adalah jenis data dan sumber pengumpulan data-data 

yang perlu dianalisis data dalam aspek pasar dan pemasaran, meliputi: 

Tabel 3.1 

Data-Data Aspek Pasar dan Pemasaran 

Keterangan Jenis Data Sumber data 

Minat masyarakat akan 

pemasangan bekleed. 

Primer Kuesioner 

Segmentasi pasar Primer 

Sekunder 

Observasi dan kuisioner 

Dokumentasi 

Perkembangan industri otomotif Primer 

Sekunder 

Wawancara 

Dokumentasi 

Pesaing Primer Wawancara dan observasi 

Kekuatan dan kelemahan 

pesaing. 

Primer Wawancara dan Observasi 

Peluang dan ancaman Primer Wawancara dan Observasi 

Sampel data yang akan diambil dalam pengumpulan kuesioner 

sebanyak 58. Responden dalam penelitian ini adalah perempuan 
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maupun laki-laki yang berusia 18 tahun hingga 55 tahun. 

Pengelompokan usia yang digunakan berdasarkan data yang 

terangkum pada Badan Pusat Statistik mengenai kelompok usia 

produktif di Indonesia (www.indonesiafinancetoday.com, diakses pada 

tanggal 23 Oktober 2012). Dalam pengambilan sampel terdapat dua 

macam alternatif yang dapat digunakan, yaitu probabilitas dan 

nonprobabilitas (Kuncoro;2009:126). Namun, dalam penelitian ini, 

peneliti memilih desain sampel probabilitas dengan teknik sampel 

random sederhana (Simple Random Sampling).  Prinsip dari pemilihan 

sampel dalam desain random sampling adalah setiap elemen dalam 

populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih 

(Kuncoro;2009:139). Sedangkan, sampel data yang akan diambil 

melalui wawancara sebanyak 3 pelaku bisnis serupa. Responden yang 

akan diwawancara adalah pemilik bengkel yang berlokasi di Surabaya 

Timur atau Surabaya Selatan yang menerima pemasangan bekleed. 

Semua data dari hasil kuesioner yang didapat bertujuan sebagai 

sumber informasi yang dapat mewakili pasar yang akan dituju. 

Sedangkan semua data dari hasil wawancara akan digunakan sebagai 

landasan tonggak dalam pembuatan studi kelayakan pada aspek pasar 

dan pemasaran VIP Bekleed serta menjadi inspirasi VIP Bekleed 

dalam pengembangan pasar pada masa yang akan datang. Data 
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sekunder dalam penelitian ini mengkajikan mengenai strategi 

pemasaran dengan teori-teori analisis pasar. 

b. Analisis Pengolahan Data 

Pengolahan data dari aspek pasar dan pemasaran dari hasil 

observasi, wawancara, kuisioner, dan dokumentasi diolah dan 

dianalisis sehingga mendapatkan keputusan yang jelas dan pasti, 

seperti target dan segmentasi pasar yang tepat sehingga VIP Bekleed 

dapat menyusun strategi yang tepat untuk bersaing di pasar. Alat 

analisis dalam aspek ini adalah SWOT (Strengths, Weaknesses, 

Oppurtunities, dan Threats), strategi STP (Segmentation, Targeting, 

dan Positioning), dan marketing-mix(Product, Price, Place, dan 

Promotion). 

Berikut adalah Tabel 3.2 yang menampilkan indikator-

indikator penentuan kelayakan dalam aspek pasar dan pemasaran. 

Tabel 3.2 

Batas kelayakan Aspek Pasar dan Pemasaran 

Keterangan Indikator Batas Kelayakan 

Perusahaan mampu 

menentukan segmen pasar, 

menetapkan target pasar dan 

memposisikan perusahaan 

kepada potensi pasar. 

STP Perusahaan mampu 

menentukan differensiasi 

melalui produk, harga, 

pelayanan dan promosi. 
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Tabel 3.2 

Batas Kelayakan Aspek Pasar dan Pemasaran 

Keterangan Indikator Batas Kelayakan 

Perusahaan mampu 

menentukan strategi yang 

tepat untuk bersaing. 

SWOT  Perusahaan mampu 

menentukan posisi kuadran 

SWOT perusahaan sehingga 

dapat menentukan strategi 

yang tepat untuk bersaing 

dalam pasar. 

Perusahaan mampu 

menyusun bauran 

pemasaran dengan baik. 

Bauran pemasaran Perusahaan mampu 

menyaingi pesaing dari segi 

produk, harga, promosi 

maupun lokasi. 

   

 Batas penentuan kelayakan yang terdapat pada Tabel 3.2, dapat 

membantu perusahaan untuk menentukan strategi yang tepat untuk 

dapat mendorong jumlah volume penjualan perusahaan.Perusahaan 

dapat dikatakan layak apabila adanya minat pasar yang dapat diukur 

berdasarkan meningkatnya tingkat permintaan pasar lebih besar 

daripada pertumbuhan pasar bekleed. 

B. Aspek Hukum 

a. Jenis dan Sumber Pengumpulan Data 

Berikut adalah jenis data serta sumber data yang perlu 

dianalisis data dalam aspek hukum, meliputi: 

Tabel 3.3 

Data-data Dalam Aspek Hukum 

Keterangan Jenis Data Sumber Data 

Pengurusan surat-surat izin 

untuk usaha perseorangan. 

Primer Wawancara  

Proyeksi biaya pengurusan 

surat-surat izin 

Primer Wawancara  

Studi dokumentasi guna 

mengetahui keabsahan 

dokumen. 

Sekunder Dokumentasi 
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Pengumpulan data aspek hukum dapat dilakukan melalui wawancara 

dengan pelaku bisnis serupa dengan VIP Bekleed mengenai surat-surat 

perizinan yang dibutuhkan. Analisis ini digunakan untuk mengetahui 

apakah pihak perusahaan telah memiliki kelengkapan surat-surat izin yang 

ditetapkan. 

b. Analisis Pengolahan Data 

Alat analisis dalam aspek ini adalah peraturan undang-undang 

pemerintah yang berlaku. Penilaian aspek ini berdasarkan persetujuan oleh 

pihak berwenang atas pemenuhan peraturan hukum yang berlaku. Jika 

hasil analisis menyatakan keabsahan dokumen terpenuhi maka bisnis ini 

dapat dikatakan layak. 

Tabel 3.4 

Batas Kelayakan Aspek Hukum 

Keterangan Indikator Batas Kelayakan 

Mendapatkan izin untuk 

pengembangan usaha 

Persyaratan Persyaratan mendasar yang 

tertulis dalam perundangan 

dapat terpenuhi 

Dapat memenuhi persyaratan 

hukum yang telah 

ditetapkan. 

Persyaratan Perusahaan dapat memiliki 

dokumen surat ataupun izin 

secara lengkap. 

Memperoleh izin lokasi Sewa tempat Kesepakatan sewa tempat 

telah diperoleh. 

 

Tabel 3.4 merupakan tolak ukur dalam menguji kelayakan 

aspek hukum. Kelengkapan dan keabsahan dokumen harus dipenuhi 

oleh perusahaan dalam pengembangan usahanya. 
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C. Aspek Operasional 

a. Jenis dan Sumber Pengumpulan Data 

Berikut adalah jenis data dan sumber data yang perlu dianalisis 

data dalam aspek operasional, meliputi: 

Tabel 3.5 

Data-data dalam Aspek Operasional 

Keterangan Jenis Data Sumber data 

Pemilihan lokasi 

perusahaan 

Primer 

Sekunder 

Wawancara dan 

dokumentasi 

Pembuatan layout 

perusahaan 

Primer 

Sekunder 

Wawancara, observasi,  

dan dokumentasi 

Proses produksi dan 

estimasi biaya produksi 

Primer  

Sekunder 

Wawancara dan 

dokumentasi 

 

Pengumpulan data pada aspek operasional dilakukan melalui 

wawancara terhadap beberapa pelaku bisnis serupa dengan VIP 

Bekleed di Surabaya Timur dan Selatan. Selain melakukan 

wawancara, pengumpulan data dilakukan juga melalui observasi 

langsung pada tempat pelaku bisnis bekleed. Data sekunder dalam 

penelitian ini adalah spesifikasi mengenai tata letak yang efektif, 

penentuan lokasi dan kapasitas produksi. 

b. Analisis Pengolahan data 

Pengolahan data dilakukan dengan membandingkan proyeksi 

data Operasional perusahaan dengan data yang didapat dari hasil 

wawancara dengan pelaku bisnis bekleed yang diwawancara. Penilaian 

yang utama dari aspek ini adalah tersedianya lokasi bisnis yang 

strategis, yang dekat dengan pasar, penyediaan bahan baku, dan 

tempat produksi. Dalam hal teknologi, VIP Bekleed dalam 
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mengembangkan usahanya dapat memiliki mesin pembuatan bekleed 

sendiri dan menggunakan teknologi yang memudahkan komunikasi 

antara pihak VIP Bekleed dengan konsumen. 

Berikut adalah kriteria kelayakan aspek Operasional, yaitu: 

Tabel 3.6 

Batas  Penentuan Kelayakan dalam Aspek Operasional 

Keterangan Indikator Batas Kelayakan 

Lokasi usaha Lokasi strategis Lokasi dekat dengan 

pasar dan kebutuhan 

pasar, serta dekat dengan 

persediaan bahan baku. 

Luas Produksi Proses Produksi Besarnya volume 

produksi disesuaikan 

dengan kapasitas mesin 

dan permintaan pasar 

akan produk tersebut. 

Layout perusahaan 

terbentuk dengan baik 

Persyaratan Layout didesain sesuai 

dengan standarisasi. 

 

Standar kelayakan yang ditetapkan dapat membantu 

perusahaan dalam menentukan lokasi usaha yang strategis, dapat 

menentukan besarnya kapasitas produksi sesuai dengan kapasitas 

mesin yang ada, serta dapat menentukan layout perusahaan yang tepat 

agar proses produksi dapat berjalan efisien dan kinerja karyawanpun 

semakin meningkat. 

 

D. Aspek Sumber Daya Manusia 

a. Sumber dan Metode Pengumpulan Data 

Berikut adalah sumber data dan teknik pengumpulan data-data 

yang perlu dianalisis dalam sumber daya manusia, meliputi: 
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Tabel 3.7 

Data-Data yang diperlukan dalam Aspek Sumber Daya Manusia 

Keterangan Jenis Data Sumber Data 

Kebutuhan tenaga kerja  Primer  Observasi dan wawancara 

dengan pelaku usaha serupa 

Peraturan mengenai tenaga 

kerja dan ketentuan 

mengenai keselamatan dan 

kesehatan tenaga kerja 

Sekunder Dokumentasi 

Kriteria Tenaga Kerja Primer 

Sekunder 

Observasi, wawancara 

dengan karyawan, dan 

dokumentasi 

Upah Minimum Kerja Sekunder Dokumentasi 

 

 Pengumpulan data akan dilakukan dengan melakukan 

wawancara kepada pemilik atau pelaku bisnis serupa di Surabaya Timur 

dan Selatan. Dari data hasil wawancara yang telah dilakukan diharapkan 

perusahaan dapat melakukan perencanaan sumber daya manusia, yang 

meliputi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, upah minimum kerja 

karyawan, peraturan serikat tenaga kerja, dan kebutuhan pegawai 

perusahaan. 

b. Analisis Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan dengan penilaian aspek yang 

didapat dari hasil wawancara dengan pelaku bisnis serupa untuk 

mengetahui jumlah karyawan yang akan dibutuhkan dalam 

pengembangan usaha VIP Bekleed. Selain itu, untuk dapat mengetahui 

job description yang wajib ada dalam pelaksanaan pengembangan 

usaha ini. Penilaian juga dilihat dari hasil wawancara kepada 

karyawan mengenai perkiraan gaji dan kompensasi sehingga VIP 

Bekleed dapat memperhitungkan biaya tenaga kerja yang akan 
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dikeluarkan. Jika hasil analisis menunjukkan sesuai dengan 

persyaratan dan undang-udang yang ada, maka usaha ini layak untuk 

dijalankan. Berikut adalah kriteria kelayakan dalam aspek sumber 

daya manusia. 

Tabel 3.8 

Batas Kelayakan Aspek Sumber Daya Manusia 

Keterangan Indikator Batas Kelayakan 

Tenaga kerja tersedia Jumlah tenaga kerja  Jumlah tenaga kerja yang 

digunakan sesuai dengan 

deskripsi pekerjaan yang 

telah ditentukan 

Mampu menetapkan 

kriteria tenaga kerja 

yang akan digunakan 

Kualifiasi tenaga kerja Tenaga kerja yang ada 

mempunyai kualifikasi 

sesuai dengan kriteria 

yang ditetapkan 

Penetapan gaji tenaga 

kerja 

Persyaratan undang 

tenaga kerja 

Penetapan gaji 

berdasarkan UMK 

 

Batas penentuan yang terdapat pada Tabel 3.8 dapat 

memudahkan perusahaan dalam menentukan tolak ukur untuk 

penilaian kelayakan dari segi aspek sumber daya manusia. Aspek 

sumber daya manusia dikatakan layak apabila struktur organisasi 

perusahaan telah terbentuk, analisis pekerjaan telah terbentuk, dan 

sistem manajemen karyawan telah tertata dengan baik. 
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E. Aspek Keuangan 

a. Jenis dan Sumber Data 

Berikut adalah jenis data dan sumber data yang perlu dianalisis 

data dalam aspek keuangan, meliputi: 

Tabel 3.9 

Data-data Aspek Keuangan 

Keterangan Jenis Data Sumber Data 

Investasi pendirian 

usaha 

Primer  

Sekunder 

Observasi, wawancara 

dengan pelaku usaha serupa, 

dan dokumentasi 

Daftar harga 

peralatan maupun 

perlengkapan 

Primer 

Sekunder 

Observasi dan dokumentasi 

Inflasi Sekunder Dokumentasi 

Bunga Bank Sekunder Dokumentasi 

Ketentuan pengajuan 

pinjaman bank 

Primer 

Sekunder 

Wawancara dengan pihak 

bank dan dokumentasi. 

  

 Pengumpulan data akan dilakukan dengan melakukan 

wawancara kepada pemilik atau pelaku bisnis yang serupa dengan VIP 

Bekleed di Surabaya Timur dan Surabaya Selatan.Dari hasil 

wawancara yang dilakukan dan data-data dokumentasi yang telah 

ditemukan dapat memberikan gambaran estimasi keuangan VIP 

Bekleed dalam 5 tahun mendatang. 

b. Analisis Pengolahan data 

 Pengolahan data yang telah didapat dari hasil observasi 

maupun wawancara dapat dilakukan dengan asumsi-asumsi dengan 

menghitung proyeksi keuangan dan besarnya kebutuhan investasi.  

Alat analisis yang digunakan dalam aspek ini adalah Net Present 

Value (NPV), Payback Period (PP), dan Internal Rate of Return (IRR). 
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Tabel 3.10 

Batas Kelayakan Aspek Keuangan 

Keterangan Indikator Batas Kelayakan 

Payback Periode Waktu pengembalian 

modal 

PP < n tahun (patokan nilai 

akan berdasarkan hasil 

observasi serta wawancara 

lapangan) 

Net Present Value Nilai NPV NPV >0 (patokan nilai akan 

berdasarkan hasil observasi 

serta wawancara lapangan) 

Internal Rate of Return Besar presentase 

pengembalian 

Nilai IRR > suku bunga 

kredit bank, yaitu 8,18% 

(bank BCA,www.bca.co.id) 

 

  Tabel 3.10 menunjukan indikator-indikator yang menentukan 

aspek keuangan dikatakan layak atau tidak. Aspek keuangan dikatakan 

layak apabila: 

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 di bawah 3 tahun. 

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 Value = 0. maka nilai perusahaan tetap walaupun 

usulan 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. 


