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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Paradigma Penelitian

Berdasarkan tujuan, penelitian ini adalah penelitian studi kelayakan bisnis

yang termasuk dalam penelitian terapan. Penelitian terapan adalah penelitian yang 

berfungsi untuk memecahkan permasalahan tertentu (Kuncoro, 2009:7). Tujuan 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengembangan bisnis 

industri rumah tangga sepatu Cabletown di Surabaya layak dijalankan atau tidak. 

Dalam hal ini, peneliti melakukan proses pengumpulan dan analisis secara 

sistematis dalam rangka membuat keputusan tertentu. Jadi, peneliti melakukan 

pengumpulan dan analisis data untuk mendapatkan keputusan apakah ide bisnis 

industri rumah tangga Cabletown di Surabaya tersebut layak dijalankan atau tidak.

Sedangkan berdasarkan metodenya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

dimana penelitian ini meliputi pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan 

apakah pengembangan bisnis industri rumah tangga sepatu Cabletown di 

Surabaya layak dijalankan atau tidak.   

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Menurut 

Kuncoro (2009:145), data kualitatif merupakan data yang tidak bisa diukur dalam 

skala numerik. Berbeda dengan data kuantitatif yang merupakan data yang diukur 

dalam skala numerik. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara, 

observasi dan pembagian kuesioner sebagai bentuk pelaksanaan dari metode 

kualitatif. Sedangkan untuk metode kuantitatif, penulis menggunakan hasil dari 
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analisis aspek keuangan yang merupakan rasio yang diukur dengan satuan 

proporsi.

Pengumpulan data juga dipisahkan berdasarkan sumber data dari mana data 

tersebut diperoleh. Berdasarkan sumber datanya, penelitian ini menggunakan dua 

macam data yaitu, data primer dan data sekunder. Kuncoro (2009:148) 

mengartikan data primer sebagai data yang diperoleh melalui survei lapangan 

berdasarkan semua metode pengumpulan data orisinal. Sedangkan data sekunder 

meupakan data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data yang sudah 

dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Dalam penelitian ini, data 

primer diambil dari data wawancara, observasi, dan pembagian kuesioner kepada 

responden. Untuk data sekunder, peneliti menggunakan berbagai data dari pihak 

luar mulai dari data BPS (Badan Pusat Statistik) dan teori-teori buku yang diambil 

dari perpustakaan.

B. Teori Aspek Pasar dan Pemasaran

1. Data dan Metode Pengumpulan Data

Data primer dalam aspek pasar dan pemasaran didapat melalui wawancara 

dengan beberapa pelaku bisnis butik. Pengambilan sampel untuk data primer 

tersebut dilakukan dengan cara judgment sampling dimana peneliti memilih 

sampel berdasarkan penilaian terhadap beberapa karakteristik anggota sampel 

dianggap paling bermanfaat dan sesuai dengan tujuan penelitian (Morissan, 

2012:117). Karakteristik anggota sampel yang dibutuhkan adalah butik yang 
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menjual sepatu flatshoes dengan di bawah Rp300.000,00 dan sesuai dengan 

karakteristik Cabletown.

Selain itu, data primer dalam aspek ini juga didapatkan dengan cara

membagikan kuesioner kepada sampel yang telah ditentukan dengan metode 

judgment sampling. Kriteria dari sampel tersebut adalah perempuan dengan usia 

16-40 tahun yang berpenampilan menarik dan memakai flatshoes. Kuesioner akan 

dibagikan kepada 100 responden. Menurut Sarwono (2011:91) bahwa jika 

menggunakan deskriptif, maka penulis menggunakan sampel berapapun yang ada 

sesuai dengan hasil perhitungan ukuran sampel, misalnya 100. Kuesioner akan 

diolah dengan menggunakan perhitungan modus yang kemudian dianalisis lebih 

lanjut dengan pembuatan diagram lingkaran yang memberikan visualisasi agar 

data lebih mudah dipahami. Pembuatan diagram ini akan memudahkan penulis 

dalam membandingkan besarnya bagian dari masing-masing jawaban dari tiap 

pertanyaan pada kuesioner yang telah dibagikan.   

Semua data dari hasil wawancara dan kuesioner yang diperoleh berguna 

untuk sumber informasi atas potensi pasar yang akan dituju, frekuensi wanita 

dalam membeli sepatu, jenis produk sepatu yang diinginkan oleh pasar.

Sedangkan data sekunder pada penelitian ini berasal dari literatur tentang strategi 

pemasaran dan cara menganalisis pasar. 

2. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan menganalisis hasil wawancara dan 

kuesioner melalui pembagian kategori dalam klasifikasi tabel yang berbeda-beda. 
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Tujuan pembagian klasifikasi ini adalah agar data lebih mudah dipahami. Setelah 

wawancara dan kuesioner, kemudian ditinjau pula data literatur mengenai strategi 

pemasaran dan cara menganalisis pasar. Berdasarkan data yang diolah tersebut, 

penulis dapat menentukan SWOT, marketing mix, dan STP dari perusahaan.

3. Kriteria Kelayakan

Dalam kriteria kelayakanan aspek pasar dan pemasaran, terdapat beberapa 

instrumen atau alat analisis yaitu STP, SWOT dan marketing mix (4P) yang 

digunakan untuk menentukan strategi perusahaan. Berikut adalah Tabel 3.1 yang 

menjelaskan tentang batas kelayakan beberapa instrumen tersebut.

Tabel 3.1 Batas Kelayakan Alat Analisis Aspek Pemasaran
Keterangan Indikator Batas Kelayakan

Kemampuan menentukan 
segmen pasar, memilih target 
pasar dan memposisikan 
perusahaan sesuai dengan 
target pasar yang dituju  

STP Perusahaan mampu melakukan 
STP dengan tepat. 

Kemampuan menentukan 
SWOT perusahaan dan strategi 
yang tepat

SWOT Perusahaan mampu 
merumuskan posisi kuadran 
SWOT beserta strategi yang 
tepat bagi perusahaan.

Kemampuan menyusun 
strategi marketing mix dengan 
baik

Marketing Mix (4P) Perusahaan mampu 
menentukan strategi marketing 
mix yang tepat.

Sumber: data sekunder yang diolah

Hasil output berupa strategi yang dihasilkan membantu perusahaan untuk 

menentukan apakah ide bisnis tersebut mampu menghasilkan produk yang dapat 

diterima pasar (dibutuhkan dan dicari oleh calon konsumen) dengan tingkat 

pertumbuhan penjualan yang mampu mendukung kelangsungan usaha. Sehingga 

pada Tabel 3.2 dapat dilihat lebih jelas mengenai kriteria kelayakan dalam aspek 

pasar dan pemasaran.
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Tabel 3.2 Batas Kelayakan Alat Analisis Aspek Pasar dan Pemasaran
Keterangan Indikator Batas Kelayakan

Kemampuan untuk 
menghasilkan produk yang 
dibutuhkan dan dicari oleh 
konsumen

Produk dibutuhkan dan dicari 
oleh konsumen

Perusahaan mampu 
menghasilkan produk yang 
diterima oleh pasar yang 
ditandai dengan adanya angka 
permintaan terhadap produk 
pada setiap periode 
penjualannya. 

Kemampuan untuk memiliki 
pertumbuhan penjualan yang 
terus meningkat sehingga 
mampu mendukung 
kelangsungan usaha

Produk diterima pasar ditandai 
dengan adanya tingkat 
pertumbuhan penjualan setiap 
tahun

Perusahaan mampu mencapai 
tingkat pertumbuhan penjualan 
produk setiap tahunnya

Sumber: data sekunder yang diolah

C. Teori Aspek Hukum

1. Data dan Metode Pengumpulan Data

Data primer dalam aspek hukum didapat melalui wawancara dengan beberapa 

pelaku bisnis industri rumah tangga sepatu untuk mengetahui perizinan apa saja 

yang dibutuhkan dalam menjalankan sebuah industri rumah tangga. Sedangkan 

data sekunder dalam aspek ini adalah literatur mengenai perizinan usaha, lokasi 

sampai dengan persyaratan yang dibutuhkan dalam perolehan izin tersebut.

  

2. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data aspek hukum meliputi analisis hasil wawancara dengan 

pelaku bisnis industri rumah tangga sepatu di Surabaya dan meninjau literatur 

yang ada mengenai surat perizinan yang dibutuhkan. Analisis data aspek hukum 

digunakan untuk mengetahui apakah pihak perusahaan telah sanggup memenuhi 

perizinan dan peraturan hukum yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.
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3. Kriteria Kelayakan

Kriteria kelayakanan yang menjadi tolok ukur dalam menguji kelayakan 

aspek hukum adalah jika perusahaan mampu memenuhi ketentuan hukum yang 

berlaku serta persyaratan perizinan yang diperlukan untuk mengembangkan 

bisnisnya.

Tabel 3.3 Batas Kelayakan Aspek Hukum
Keterangan Indikator Batas Kelayakan

Bisnis sesuai dengan hukum 
yang berlaku

Peraturan hukum Tidak bertentangan dengan 
peraturan yang berlaku

Mampu memenuhi persyaratan 
izin lokasi

Sewa tempat Kesepakatan sewa tempat telah 
diperoleh

Mampu memenuhi izin usaha SIUP, TDP, NPWP Memiliki SIUP, TDP, dan 
NPWP

Sumber: data sekunder yang diolah

D. Teori Aspek Teknis dan Teknologi

1. Data dan Metode Pengumpulan Data

Data primer dalam aspek teknis dan teknologi diperoleh melalui wawancara 

terhadap beberapa pelaku bisnis industri rumah tangga sepatu di Surabaya yang 

memproduksi produk serupa dengan Cabletown. Selain melalui wawancara, data 

mengenai sistem produksi, kemajuan teknologi, kapasitas produksi serta berbagai 

peralatan yang dibutuhkan dalam kegiatan industri rumah tangga didapatkan juga 

melalui tinjauan langsung ke lokasi tempat pelaku bisnis industri rumah tangga 

melaksanakan kegiatan produksinya. Untuk memperoleh data layout dan tata letak 

yang baik dan benar dapat dilakukan melalui konsultasi dan wawancara langsung 

kepada pihak desain interior. Data sekunder dalam penelitian ini adalah spesifikasi 

mengenai mesin akan digunakan dan penentuan volume produksi.
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2. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan membandingkan data yang didapat dari 

hasil wawancara dan tinjauan langsung dengan perkiraan yang telah ditargetkan 

oleh perusahaan sendiri. Perusahaan dapat menyesuaikan data mengenai sistem 

produksi, kapasitas produksi, layout dan tata letak yang dimiliki oleh pelaku 

bisnis tersebut dengan kapasitas produksi, layout dan tata letak yang dimiliki oleh 

perusahaan. Dalam penyesuaian tersebut, peneliti perlu juga meninjau data 

literatur yang tersedia mengenai spesifikasi mesin dan penentuan volume produksi 

guna memperkuat proses pengolahan data. 

3. Kriteria Kelayakan

Kriteria kelayakan yang menjadi tolok ukur dalam menguji kelayakan aspek 

teknis dan teknologi adalah adanya lokasi yang layak, mampu mencapai kapasitas

produksi yang optimal, ketersediaan teknologi yang memadai, dan susunan layout 

bisnis yang ideal. Berikut adalah Tabel 3.4 yang menjelaskan tentang kelayakan 

aspek teknis dan teknologi.

Tabel 3.4 Batas Kelayakan Aspek Teknis dan Teknologi
Keterangan Indikator Batas Kelayakan

Lokasi bisnis Lokasi strategis Lokasi dinilai strategis
Suplai produk Jumlah suplai Mampu untuk memenuhi 

jumlah suplai produk minimal
Ketersediaan teknologi Teknologi pendukung proses 

bisnis
Teknologi dapat difungsikan 
dengan tepat dan dikuasai oleh 
SDM

Mampu menyusun layout Layout Susunan layout yang ideal dan 
mampu mendukung jalannya 
proses produksi

Sumber: data sekunder yang diolah
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E. Teori Aspek Sumber Daya Manusia

1. Data dan Metode Pengumpulan Data

Data primer dalam aspek sumber daya manusia diperoleh melalui wawancara 

dengan beberapa pelaku bisnis industri rumah tangga sepatu di Surabaya. 

Wawancara tersebut berguna agar perusahaan mengerti akan penyusunan sistem 

manajemen yang baik serta dapat mengalokasikan dan mengolah sumber daya 

manusia yang tepat sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan. 

Sedangkan data sekunder diperoleh melalui literatur perencanaan sumber daya 

manusia serta data upah minimum untuk kota Surabaya.

2. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan menganalisis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara dan meninjau studi literatur yang ada sehingga kemudian 

perusahaan mampu menyusun dan menentukan jumlah pekerja yang dibutuhkan, 

deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan dari masing-masing pekerja sesuai 

dengan kriteria yang dibutuhkan.

3. Kriteria Kelayakan

Kriteria kelayakan yang menjadi tolok ukur dalam menguji kelayakan aspek 

sumber daya manusia adalah jika perusahaan mampu menyiapkan SOP (Standard 

Operating Procedure) yang jelas dalam sistem manajemen dan adanya kesiapan 

tenaga sumber daya manusia dalam mengelola aktivitas perusahaan, serta 

perusahaan mampu memberikan upah yang sesuai dengan ketetapan pemerintah 
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mengenai Upah Minimum Regional (UMR) kota Surabaya. Berikut adalah Tabel 

3.5 yang menunjukkan tentang batas kelayakan aspek sumber daya manusia.  

Tabel 3.5 Batas Kelayakan Aspek Sumber Daya Manusia
Keterangan Indikator Batas Kelayakan

Mampu menyiapkan sistem 
manajemen perusahaan.

SOP Mampu menyiapkan SOP bagi 
manajemen perusahaan

Mampu merekrut tenaga kerja 
yang sesuai dengan spesifikasi 
jabatan

Kualifikasi tenaga kerja Tenaga kerja yang ada sesuai 
dengan kualifikasi yang 
ditetapkan dan siap untuk 
melaksanakan aktivitas 
perusahaan

Mampu memberikan upah 
yang layak

UMR Mampu memberikan upah 
pekerja sesuai dengan UMR 
kota Surabaya

Sumber: data sekunder yang diolah

F. Teori Aspek Keuangan

1. Data dan Metode Pengumpulan Data

Data primer dalam aspek keuangan berupa data jumlah investasi dan proyeksi 

keuangan perusahaan sampai beberapa tahun ke depan dan wawancara kepada 

pihak pelaku industri rumah tangga mengenai harga mesin dan biaya-biaya yang 

ada dalam proses produksi. Sedangkan data sekunder dalam aspek ini adalah 

laporan keuangan perusahaan periode Januari 2012 sampai dengan Oktober 2012 

yang dapat dijadikan refleksi dan salah satu pedoman dalam melakukan 

pengembangan perusahaan menjadi sebuah industri rumah tangga, serta melalui 

literatur mengenai teori dan rumus akuntansi serta keuangan sebagai alat bantu 

dalam perhitungan laporan keuangan yang dibutuhkan.

2. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data pada aspek ini dilakukan melalui beberapa langkah. Langkah 

pertama adalah menggunakan data hasil wawancara tentang biaya yang harus 
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dikeluarkan untuk membeli perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan, 

kemudian menentukan minimal produk yang harus dijual untuk dapat menutupi 

biaya-biaya yang ada. Hasil dari minimal produk yang dijual tersebut disesuaikan 

dengan kapasitas produksi perusahaan sehingga kemudian dapat menghitung 

omzet dan profit yang akan didapat. Hasil dari data tersebut kemudian 

diproyeksikan melalui neraca dan laporan laba/rugi.Selain itu, untuk mengetahui 

analisis kelayakan investasi, perusahaan perlu juga menghitung PP, NPV, IRR, 

dan PI.

3. Kriteria Kelayakan

Kriteria kelayakan yang menjadi tolok ukur dalam menguji kelayakan aspek 

keuangan adalah jika perusahaan memiliki sumber dana yang cukup untuk 

memulai usaha dan dengan adanya pengeluaran yang lebih kecil dibandingkan 

pemasukan. Dalam penentuan kelayakan aspek keuangan digunakan beberapa 

instrumen atau alat analisis penilaian kelayakan investasi yaitu NPV, IRR, PP dan 

PI yang digunakan untuk menilai kelayakan aspek keuangan. Berikut adalah Tabel 

3.6 yang menunjukkan batas kelayakan dari beberapa instrumen tersebut.

Tabel 3.5 Batas Kelayakan Investasi

Sumber: data sekunder diolah

Keterangan Indikator Batas Kelayakan
Payback Period (PP) Waktu Payback Period PP < waktu maksimum 

proyek yang diharapkan
Net Present Value (NPV) Nilai NPV NPV > 0 atau NPV 

bernilai positif
Internal Rate of Return 
(IRR)

Nilai IRR IRR > biaya modal 
proyek

Profitabilitas Indeks Nilai PI PI > 1
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Dengan mempertimbangkan nilai angka yang dihasilkan dari perhitungan 

tersebut maka aspek keuangan akan dikatakan layak apabila modal dapat kembali 

dalam 2 tahun dan menghasilkan laba yang meningkat tiap tahunnya.

G. Studi Kelayakan Usaha 

Setiap aspek dalam penelitian ini memiliki kriteria kelayakan yang berbeda-

beda dan akan dinyatakan layak jika ide pengembangan bisnis tersebut mampu 

memenuhi batas kelayakan yang telah ditetapkan pada masing-masing aspek.

Namun tidak hanya ditinjau dari tiap aspek saja, melainkan penulis harus 

menyimpulkan kriteria kelayakan studi pengembangan bisnis ini menjadi satu-

kesatuan, sehingga kesimpulannya adalah Studi Kelayakan Pengembangan Bisnis 

Usaha Cabletown menjadi industri rumah tangga di Surabaya secara keseluruhan

akan dinyatakan layak apabila mampu memenuhi semua kriteria kelayakan yang 

telah ditetapkan pada setiap aspek, mulai dari aspek pasar dan pemasaran, aspek 

hukum, aspek sumber daya manusia, aspek teknis dan teknologi serta aspek 

keuangan.
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