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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada studi kelayakan pengembangan 

bisnis Perusahaan Karya Abadi adalah jenis penelitian terapan. Menurut 

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

aplikasi teori untuk memecahkan masalah tertentu.  

Penelitian terapan terbagi menjadi tiga macam jenis, yaitu penelitian 

evaluasi, penelitian dan pengembangan, dan penelitian tindakan. Penelitian 

ini termasuk jenis penelitian evaluasi karena pada penelitian ini peneliti 

mengumpulkan dan menganalisis data secara sistematis dengan tujuan  untuk 

membuat sebuah keputusan tertentu.  

B. Aspek Pasar dan Pemasaran

1. Data dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan untuk mengkaji aspek pasar dan pemasaran

adalah data primer. Data primer didapat dari hasil wawancara dan hasil

penyebaran kuisioner. Wawancara dilakukan kepada perusahaan sejenis

yang juga merupakan pemasok perusahaan, yaitu kepada Pak Irwan

Santoso. Penyebaran kuisioner diberikan kepada pemilik maupun

konsumen di butik-butik dan toko yang menggunakan tas spunbond serta

kepada beberapa konsumen perusahaan di Surabaya. Butik dan toko yang
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dipilih adalah di PTC untuk mewakili Surabaya barat, Pasar Atom untuk 

mewakili Surabaya utara, GM untuk mewakili Surabaya timur, Royal 

Plaza untuk mewakili Surabaya selatan, dan TP untuk mewakili Surabaya 

pusat. Wawancara dan kuisioner dilakukan untuk mengetahui aspek pasar 

dalam kaitannya dengan SWOT, STP, dan Marketing Mix. Populasi yang 

digunakan pada aspek pasar dan pemasaran adalah perusahaan sejenis, 

beberapa konsumen perusahaan, dan para pengunjung di PTC, Pasar 

Atom, GM, Royal Plaza, serta TP. Pada penelitian ini, penulis melakukan 

pengambilan sampel dengan cara judgement sampling. Judgement 

sampling adalah pengambilan sampel berdasarkan penilaian terhadap 

beberapa karakteristik anggota sampel yang disesuaikan dengan maksud 

penelitian (Kuncoro, 2009:139). Sampel yang digunakan pada aspek pasar 

dan pemasaran adalah perusahaan sejenis yang memiliki kriteria yang 

sesuai dengan target pasar dari perusahaan Karya Abadi. Pada pembagian 

kuisioner, sampel yang digunakan adalah lima konsumen perusahaan di 

Surabaya dan para pengunjung butik dan toko di PTC, Pasar Atom, GM, 

Royal Plaza serta TP. 

2. Metode Pengolahan Data 

 Metode pengolahan data yang digunakan adalah dengan metode 

pengolahan data secara kualitatif. Pengolahan data secara kualitatif pada 

aspek pasar dan pemasaran digunakan untuk menjelaskan dan 

mendiskripsikan kebutuhan pasar, kondisi pasar serta strategi yang akan 

digunakan perusahaan untuk proses pengembangan. 
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3. Kriteria Kelayakan 

Perusahaan dikatakan memenuhi kriteria kelayakan apabila perusahaan 

mempunyai pasar, produk perusahaan diterima, dan produk terjual di 

pasaran sehingga laba dan volume penjualan dapat meningkat. Selain itu, 

pertumbuhan pasar dari industri perdagangan juga merupakan hal yang 

penting, karena apabila pertumbuhan pasarnya tinggi maka peluang pasar 

yang ada semakin banyak. Hal ini akan berpengaruh terhadap volume 

penjualan. 

Tabel 3.1 Kriteria Penilaian Kelayakan Aspek Pasar 
Indikator Kriteria Kelayakan 

Volume Penjualan - Adanya produk yang laku terjual 

Pertumbuhan 
Volume Penjualan 

- Pasar perusahaan mengalami peningkatan dari tahun ke 
tahun 

 Sumber: Umar (2009:75) 

 
 Tabel 3.2 Kriteria Penilaian Kelayakan Aspek Pemasaran 

Indikator Kriteria Kelayakan 

SWOT 
- perusahaan berada pada kuadran I (SO) dengan strategi 

progresif atau pada kuadran II (ST) dengan strategi 
diversifikasi 

STP 

- perusahaan dapat menetapkan segmentasi secara 
geografi, demografi, dan psikografi 

- perusahaan dapat menentukan target market yang dituju 
- perusahaan dapat memposisikan diri dalam masyarakat 

Marketing Mix 

- perusahaan mempunyai produk dengan berbagai macam 
model, ketebalan, dan warna untuk memenuhi 
permintaan konsumen 

- perusahaan mampu menetapkan harga yang dapat 
bersaing dengan kompetitor 

- perusahaan mempunyai tempat usaha yang tepat di 
Surabaya 

- perusahaan dapat melakukan promosi secara maksimal 
agar volume penjualan meningkat 

Sumber: Umar (2009:75) 
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C. Aspek Hukum 

1. Data dan Metode Pengumpulan Data 

 Data yang akan digunakan adalah data primer. Data primer diperoleh 

dengan cara melakukan wawancara kepada perusahaan sejenis yang telah 

berdiri terlebih dahulu karena dianggap memiliki pengetahuan dan 

pengalaman lebih banyak. Wawancara akan menanyakan seputar izin 

berdirinya suatu perusahaan dan bagaimana cara memperoleh izin usaha.  

2. Metode Pengolahan Data 

 Data aspek hukum yang telah dikumpulkan akan diolah dengan 

menggunakan metode pengolahan data secara kualitatif. Pengolahan data 

secara kualitatif pada aspek hukum digunakan untuk mengetahui daftar 

surat perizinan yang dibutuhkan dan harga-harga yang dibutuhkan untuk 

mendirikan suatu badan usaha. Analisis data aspek hukum dilakukan untuk 

melihat kesiapan dan kesanggupan perusahaan untuk memenuhi surat izin 

dan peraturan yang telah ditetapkan.  

3. Kriteria Kelayakan 

Perusahaan dikatakan memenuhi kriteria kelayakan apabila perusahaan 

mampu untuk memenuhi semua persyaratan dan peraturan yang telah 

ditetapkan oleh pihak perizinan setempat.  

Tabel 3.3 Kriteria Penilaian Kelayakan Aspek Hukum 
Indikator Kriteria Kelayakan 

Perusahaan 
mempunyai bentuk 
badan hukum 

Perusahaan mampu memenuhi semua persyaratan yang 
dibutuhkan untuk membuat badan hukum Perusahaan 
Perseorangan 

Sumber: Umar (2009:298) 
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D. Aspek Teknis dan Teknologi 

1. Data dan Metode Pengumpulan Data 

 Sumber data yang akan digunakan untuk menganalisis aspek teknis dan 

teknologi dalam studi kelayakan bisnis adalah data primer. Data primer 

meliputi faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan lokasi 

dan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan peralatan, 

perlengkapan, dan bahan yang akan digunakan. Data primer diperoleh 

dengan cara wawancara kepada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi 

bisnis yang telah dipilih dan kepada perusahaan sejenis. Wawancara 

kepada masyarakat sekitar lokasi bisnis digunakan untuk mengetahui 

segala kondisi yang dapat menjadi pendorong maupun penghambat 

perusahaan. Wawancara kepada perusahaan sejenis digunakan untuk 

mengetahui peralatan, perlengkapan, dan bahan apa saja yang dibutuhkan 

dalam pembuatan tas spunbond dan untuk mengetahui layout ruangan 

yang efisien.  

2. Metode Pengolahan Data 

 Data pada aspek teknis dan teknologi yang telah dikumpulkan akan diolah 

dengan menggunakan metode pengolahan data secara kualitatif. 

Pengolahan data ini digunakan untuk menentukan lokasi bisnis yang sesuai 

dengan kondisi yang diinginkan dan untuk mengetahui peralatan, 

perlengkapan, dan bahan yang dibutuhkan. 
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3. Kriteria Kelayakan 

Perusahaan dikatakan memenuhi kriteria kelayakan apabila telah 

mempunyai lokasi binis yang tepat, layout ruangan yang efisien untuk 

proses produksi, dan tersedianya peralatan, perlengkapan, dan bahan yang 

dibutuhkan. 

Tabel 3.4 Kriteria Penilaian Kelayakan Aspek Teknis dan Teknologi 
Indikator Kriteria Kelayakan 

Lokasi Bisnis 
Perusahaan mempunyai lokasi yang akan digunakan untuk 
bisnisnya di Surabaya 
 

Layout 
Perusahaan mempunyai layout ruangan yang akan 
digunakan. Penataan layout sesuai dengan urutan proses 
pembuatan tas spunbond 

Tersedianya 
Peralatan, 
Perlengkapan, 
dan Bahan 

Perusahaan mempunyai peralatan, perlengkapan, dan bahan 
yang dibutuhkan untuk proses produksi tas spunbond 

Sumber: Umar (2009:105-106) 

 

E. Aspek Sumber Daya Manusia  

1. Data dan Metode Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan pada aspek sumber daya manusia adalah data 

tentang jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, spesifikasi tenaga kerja yang 

dibutuhkan, metode dalam perekrutan tenaga kerja, dan struktur organisasi 

yang akan dibentuk. Data yang digunakan adalah data primer, diperoleh 

dengan cara wawancara kepada pemilik perusahaan sejenis untuk 

mengetahui bentuk organisasi usaha yang cocok dan jumlah tenaga kerja 

yang dibutuhkan pada setiap divisi serta job description pada tiap-tiap 

jabatan. 
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2. Metode Pengolahan Data 

 Metode pengolahan data yang digunakan adalah dengan metode 

pengolahan data secara kualitatif. Pengolahan data ini digunakan 

perusahaan untuk memutuskan jumlah tenaga kerja yang akan dipakai 

beserta job description pada masing-masing pekerja. 

3. Kriteria Kelayakan 

Perusahaan dikatakan memenuhi kriteria kelayakan apabila mempunyai 

jumlah sumber daya manusia yang cukup dan sesuai dengan kriteria yang 

dibutuhkan perusahaan untuk menjalankan bisnis. 

 Tabel 3.5 Kriteria Penilaian Kelayakan Aspek Sumber Daya Manusia 
Indikator Kriteria Kelayakan 

Spesifikasi Pekerjaan 
Jelas 

Perusahaan mempunyai pekerja sesuai dengan 
spesifikasi yang dibutuhkan 

Jumlah Pekerja 
Perusahaan mempunyai tiga orang pekerja untuk 
pertama kali memulai usaha, yaitu pekerja di bagian 
pemotongan kain, penjahitan, dan penyablonan tas 

Sumber: Umar (2009:169) 

 

F. Aspek Keuangan 

1. Data dan Metode Pengumpulan Data 

 Data primer yang dibutuhkan dalam aspek keuangan adalah data mengenai 

jenis item dan biaya investasi yang dibutuhkan, umur ekonomis setiap item 

serta rincian biaya operasional. Data diperoleh dengan cara wawancara 

kepada perusahaan sejenis dan toko yang menjual peralatan dan bahan 

yang dibutuhkan. Wawancara tersebut dilakukan untuk memperoleh 

informasi mengenai jenis peralatan dan bahan yang diperlukan untuk 

investasi beserta harganya dan biaya operasional yang diperlukan untuk 

menjalankan bisnis tersebut.  
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2. Metode Pengolahan Data 

 Data pada aspek keuangan yang telah dikumpulkan akan diolah secara 

kuantitatif. Hasil dari pengolahan ini dapat digunakan perusahaan untuk 

membuat asumsi dengan membuat proyeksi laporan keuangan, kebutuhan 

investasi, dan penilaian kelayakan investasi serta untuk mengambil 

keputusan apakah usaha ini memberi keuntungan atau tidak. Lamanya 

proyeksi yang dilakukan suatu perusahaan berdasarkan pada tujuan 

dilakukannya proyeksi. Alat analisis bisnis yang digunakan adalah Net 

Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Payback Period (PP), 

Profitabilitas Indeks (PI), dan analisis skenario. 

3. Kriteria Kelayakan 

Perusahaan dikatakan memenuhi kriteria kelayakan apabila perusahaan 

dapat memenuhi semua kriteria kelayakan investasi, yaitu Net Present 

Value, Internal Rate of Return, Payback Period, dan Profitability Index. 

Tabel 3.6 Kriteria Penilaian Kelayakan Aspek Keuangan 
Indikator Kriteria Kelayakan 

Net Present Value 
(NPV) 

Nilai NPV>10% dari modal yang digunakan. Penetapan 
Nilai NPV>10% didasarkan pada perbandingan 
kemampuan pengembalian dana pada usaha sejenis dan 
lebih besar daripada IRR. 

Internal Rate  
of Return (IRR) 

Nilai IRR > suku bunga kredit Bank Jatim, yaitu sebesar 
9,64% (www.bankjatim.co.id). Perusahaan memilih 
Bank Jatim karena suku bunga kreditnya yang tinggi. 
Semakin tinggi suku bunga kredit bank yang digunakan 
akan semakin bagus karena digunakan sebagai patokan 
tingkat pengembalian investasi. 

Payback Period 
(PP) 

Perusahaan mampu untuk mengembalikan dana yang 
diinvestasikan sebelum batas waktu yang ditentukan, 
yaitu 2 tahun. Penetapan batas waktu yang digunakan 
berdasarkan pada wawancara dengan usaha sejenis. 

Profitability Index 
(PI) 

Nilai PI>1,1 dalam jangka waktu 1 tahun. Penetapan 
Nilai PI> 1,1 didasarkan pada perbandingan kemampuan 
pengembalian dana pada usaha sejenis. 

Sumber: Umar (2009:213) 



49 
 

Suatu perusahaan dikatakan layak untuk dikembangkan apabila 

perusahaan tersebut dapat memenuhi semua indikator kelayakan dari aspek 

pasar dan pemasaran, aspek hukum, aspek teknis dan teknologi, aspek 

sumber daya manusia, dan aspek keuangan. Masing-masing aspek saling 

memiliki keterkaitan, oleh karena itu apabila ada satu indikator pada suatu 

aspek yang tidak layak, maka perusahaan tersebut tidak layak untuk 

dikembangkan (Umar, 2009:76).  

 

G. Analisis Data  

Data dari aspek pasar dan pemasaran, aspek hukum, aspek teknis, 

aspek sumber daya manusia, dan aspek keuangan yang telah dikumpulkan 

dan diolah ini kemudian akan dianalisis dan dilakukan pembahasan. Setelah 

proses analisis dan pembahasan, proses selanjutnya adalah proses 

pengambilan kesimpulan. Pada proses kesimpulan dapat terlihat apakah 

bisnis tersebut layak dijalankan atau tidak.  

Analisis pada aspek pasar meliputi analisis terhadap volume penjualan 

dan peningkatan volume penjualan tiap tahunnya. Analisis pada aspek 

pemasaran meliputi analisis terhadap SWOT, STP, dan marketing mix. 

Analisis terhadap aspek hukum meliputi analisis tentang izin yang dibutuhkan 

dalam membuka suatu usaha. Analisis terhadap aspek teknis dan teknologi 

meliputi analisis yang membahas tentang lokasi bisnis, layout, dan 

tersedianya perlatan, perlengkapan, dan bahan yang dibutuhkan. Analisis pada 

aspek sumber daya manusia meliputi analisis tentang fungsi manajemen 
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sumber daya manusia. Analisis pada aspek keuangan adalah analisis tentang 

Net Present Value, Internal Rate of Return, Payback Period, dan Profitability 

Index.  


