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BAB III 

METODE 

A. Deskripsi Penelitian

Penelitian ini adalah studi kelayakan bisnis. Berdasarkan 

klasifikasi menurut tujuan, penelitian ini termasuk penelitian terapan 

karena menyangkut aplikasi teori untuk memecahkan permasalahan 

tertentu (Kuncoro, 2009: 7). Tujuan dari penelitian ini adalah memecahkan 

masalah yang sedang dihadapi oleh perusahaan Heels, yaitu memutuskan 

layak atau tidaknya pengembangan bisnis untuk dijalankan. Berdasarkan 

klasifikasi menurut metode, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif 

karena meliputi pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan mengenai 

layak atau tidaknya pengembahan usaha Heels untuk dijalankan. 

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kuantitatif dan data kualitatif. Menurut Kuncoro (2009: 145), data 

kuantitatif adalah data yang diukur dalam skala numerik (angka), 

sedangkan data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam 

skala numerik. Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah hasil dari 

analisis aspek keuangan karena merupakan data rasio yang diukur 

dengan suatu proporsi. Data kualitatif dalam penelitian ini adalah hasil 

dari wawancara yang dilakukan oleh penulis. 



 55 

2. Sumber Data 

Data yang dipakai dalam penelitian adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dengan melakukan 

survei lapangan yang menggunakan metode pengumpulan data 

original, sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh 

lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada pengguna data 

(Kuncoro, 2009: 148). Data primer dalam penelitian ini berupa data 

dari hasil kuisioner, wawancara, dan observasi, serta laporan keuangan 

dan penjualan yang diperoleh dari internal perusahaan Heels. Data 

sekunder meliputi data dari Biro Pusat Statistik (BPS) yang sudah 

dipublikasikan, buku, dan jurnal. 

B. Aspek Pasar dan Pemasaran 

i. Data dan Metode Pengumpulan Data 

Data aspek pasar dan pemasaran didapat melalui metode 

kuisioner dan wawancara dengan beberapa pemilik butik kelas 

menengah di Pakuwon Trade Center, Tunjungan Plaza, Pasar 

Atum, dan Pasar Atum Mall. Data dari hasil kuisioner dan 

wawancara berguna untuk mengetahui besar target pasar yang 

dituju, mengetahui frekuensi pembelian sepatu, mengetahui jumlah 

permintaan sepatu, dan menyusun analisis lima kekuatan industry 

Porter, analisis SWOT perusahaan, analisis STP, dan analisis 

marketing mix.  
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Populasi pada penelitian aspek pasar dan pemasaran adalah 

semua butik di Pakuwon Trade Center, Tunjungan Plaza, Pasar 

Atum, dan Pasar Atum Mall yang menjual sepatu high-heels, yaitu 

sebanyak 172 butik. Berikut pada Tabel 3.1 adalah jumlah populasi 

yang didapatkan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh 

penulis di empat pusat perbelanjaan: 

Tabel 3.1 

Jumlah Butik yang Menjual Sepatu High-heels 

Nama Pusat Perbelanjaan Jumlah butik 

Pakuwon Trade Center 55 

Tunjungan Plaza 46 

Pasar Atum 15 

Pasar Atum Mall 56 

Total 172 

Sumber: Data primer diolah 

Pengambilan sampel untuk pengumpulan data primer 

melalui penyebaran kuisioner pada pemilik butik dilakukan dengan 

cara nonprobabilitas berdasarkan judgement sampling. Judgement 

sampling adalah salah satu jenis purposive sampling di mana 

peneliti memilih sampel berdasarkan penilaian terhadap beberapa 

karakteristik anggota sampel yang disesuaikan dengan maksud 

penelitian (Kuncoro, 2009: 139). Kriteria yang dibutuhkan adalah 

butik yang menjual sepatu high-heels dengan harga di atas 

Rp200.000,00, menjual lebih dari 5 model sepatu, dan memiliki 

model yang sesuai dengan karakteristik model sepatu merk 

“Marcell Lim”. Berdasarkan kriteria tersebut, didapatkan jumlah 

butik yang ditunjukkan pada Tabel 3.2: 
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Tabel 3.2 

Jumlah Butik yang Sesuai dengan Kriteria Sampel Heels 

Nama Pusat Perbelanjaan Jumlah butik 

Pakuwon Trade Center 19 

Tunjungan Plaza 7 

Pasar Atum 8 

Pasar Atum Mall 21 

Total   55 

       Sumber: Data primer diolah 

Penelitian pada aspek pasar dan pemasaran juga dilakukan 

dengan cara observasi untuk membandingkan harga dan kualitas 

sepatu yang ada di pasaran. Data yang didapat adalah jenis data 

primer karena merupakan data olahan original. Selain itu, data juga 

didapatkan dari Biro Pusat Statistik serta buku mengenai pasar dan 

pemasaran. Data-data tersebut merupakan data sekunder. 

ii. Metode Pengolahan Data 

Data diolah dengan cara memasukkan hasil kuisioner dan 

wawancara ke dalam kategori-kategori sehingga data mudah 

dimengerti. Setelah itu, menyusun analisis lima kekuatan industri 

Porter, analisis SWOT, analisis STP dan analisis marketing mix 

untuk menemukan stategi dalam menghadapi persaingan. 

iii. Kriteria Kelayakan 

Kriteria aspek pasar dianggap layak jika perusahaan 

memiliki strategi untuk menghadapi pesaing berdasarkan analisis 

lima kekuatan industri Porter, jika terdapat peluang untuk 

memasuki pasar berdasarkan analisis SWOT, dan jika perusahaan 

telah memposisikan diri dengan tepat di benak konsumen. Kriteria 
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aspek pemasaran dianggap layak jika perusahaan telah menetapkan 

strategi pemasaran yang akan dilakukan. 

Tabel 3.3 

Kriteria Penilaian Kelayakan Aspek Pasar dan Pemasaran 

No. Indikator Kriteria layak 

1. Analisis lima kekuatan industri 

Porter 

Mampu mengambil pangsa pasar 

perusahaan yang sudah ada, 

memiliki daya tawar yang tinggi 

2. Analisis SWOT Tidak berada pada kuadran IV 

(WT) 

3. Analisis STP Dapat menentukan STP 

4. Analisis 4P Kualitas produk sesuai dengan 

harga, produk tersebar di lebih 

dari 20 butik, memiliki strategi 

pemasaran   

6. Jumlah penjualan Memiliki rata-rata penjualan 

sebanyak minimal 500  pasang 

sepatu per bulan 

Sumber: data primer dan sekunder diolah 

C. Aspek Hukum 

i. Data dan Metode Pengumpulan Data 

Data didapatkan melalui metode wawancara yang 

dilakukan dengan salah satu notaris dan distributor sepatu di 

Surabaya. Jenis data yang didapatkan adalah data primer karena 

merupakan hasil wawancara penulis dengan narasumber. Notaris 

mengerti persyaratan hukum secara teoritis, sedangkan distributor 

sepatu membagi pengetahuannya berdasarkan pengalaman. 

Pengumpulan data juga dilakukan melalui studi dokumentasi pada 

literatur hukum bisnis yang merupakan data sekunder. 

Pengumpulan data meliputi prosedur pengurusan surat ijin yang 
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diperlukan untuk mendirikan perusahaan perseorangan sebagai 

distributor dan biaya yang diperlukan untuk mengurus semua surat 

ijin tersebut.  

ii. Metode Pengolahan Data 

Wawancara mengenai hal yang sama dilakukan kepada dua 

orang dengan profesi yang berbeda. Cara mengolah data adalah 

dengan mencari kebenaran dari setiap jawaban yang berbeda 

dengan cara menanyakan lagi kepada pihak yang menguasai topik 

tersebut dan menyesuaikan dengan literatur hukum bisnis. 

iii. Kriteria Kelayakan 

Suatu usaha dinyatakan layak berdasarkan aspek hukum 

jika telah memiliki bentuk badan usaha, ijin domisili usaha, 

NPWP, SIUP, TDP, dan HO serta memiliki dana untuk membayar 

biaya pengurusan surat ijin usaha. 

Tabel 3.4 

Kriteria Penilaian Kelayakan Aspek Hukum 

No. Indikator Kriteria layak 

1. Pemilihan bentuk badan usaha Memiliki nama usaha dan telah 

memilih bentuk badan usaha 

yang tepat, yaitu UD Heels 

2. Kelengkapan surat ijin usaha Memenuhi persyaratan untuk 

mendapatkan ijin dan memiliki 

ijin domisili usaha, NPWP, 

SIUP, TDP, dan HO 

3. Biaya yang dibutuhkan Memiliki dana untuk membayar 

biaya pengurusan surat ijin usaha 

Sumber: data primer dan sekunder diolah 
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D. Aspek Teknis dan Teknologi 

i. Data dan Metode Pengumpulan Data 

Data untuk aspek teknis didapat melalui metode observasi 

dan wawancara. Observasi dan wawancara dilakukan di lokasi 

salah satu distributor sepatu di Surabaya dengan mengamati dan 

menilai lokasi, layout, peralatan dan teknologi yang digunakan, 

serta cara mengatur persediaan barang. Jenis data dari hasil 

observasi dan wawancara adalah data primer.  

ii. Metode Pengolahan Data 

Data yang didapat dari distributor sepatu diolah dengan 

cara membandingkan kapasitas produksi kompetitor dengan 

kapasitas produksi perusahaan milik penulis. Luas lokasi dan 

jumlah peralatan yang dimiliki kompetitor disesuaikan dengan 

kapasitas produksinya. Data dari hasil wawancara dianalisis 

dengan memperhitungkan efektivitas dan efisiensi teknis 

berdasarkan kapasitas produksi. 

iii. Kriteria Kelayakan 

Aspek teknis dianggap layak jika lokasi gudang perusahaan  

memiliki desain layout yang efektif, kapasitas produksi memiliki 

perhitungan yang tepat, peralatan yang memadai serta teknologi 

yang sesuai. Dari segi teknis produk, perusahaan dianggap layak 

ketika tidak ada barang cacat yang dijual. Teknologi dianggap 



 61 

layak jika proses perhitungan persediaan barang dilakukan 

menggunakan software khusus persediaan barang pada komputer.  

Tabel 3.5 

Kriteria Penilaian Kelayakan Aspek Teknis dan Teknologi 

No. Indikator Kriteria layak 

1. Kondisi gudang Memiliki gudang yang bersih 

dan aman dengan luas gudang 

minimal 15 m
2
 

2. Desain layout Tempat penyimpanan sepatu 

dekat dengan tempat parkir 

kendaraan untuk memudahkan 

proses pemindahan 

3. Kapasitas produksi Dapat memenuhi permintaan 

pasar 

4. Peralatan dan teknologi Memiliki rak bertingkat untuk 

penyimpanan sepatu dan 

software khusus persediaan 

barang pada komputer 

5. Kualitas produk Tidak ada barang cacat yang 

dipasarkan atau sampai di tangan 

konsumen 

Sumber: data primer dan sekunder diolah 

 

E. Aspek Manajemen 

i. Data dan Metode Pengumpulan Data 

Data mengenai aspek manajemen didapatkan melalui 

metode wawancara dengan distributor sepatu di Surabaya. 

Wawancara dilakukan untuk mendapat gambaran mengenai 

struktur organisasi, cara mengelola sumber daya yang dimilikinya, 

terutama sumber daya manusia, dan kisaran gaji tenaga kerja. 
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Pengumpulan data juga dilakukan melalui studi literatur pada 

beberapa buku mengenai cara mengatur sumber daya manusia. 

ii. Metode Pengolahan Data 

Data diolah berdasarkan kebutuhan perusahaan akan tenaga 

kerja dan keahlian yang harus dimiliki tenaga kerja sehingga 

perusahaan dapat merekrut tenaga kerja yang sesuai dengan 

kriteria.  

iii. Kriteria Kelayakan 

Suatu usaha layak dijalankan secara manajemen ketika 

memiliki struktur organisasi dan SOP (standard operation 

procedure) yang jelas. Selain itu, perusahaan harus sudah 

menentukan job description dari setiap jabatan yang ada dan 

tenaga kerja mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang 

telah ditentukan.  

Tabel 3.6 

Kriteria Penilaian Kelayakan Aspek Manajemen 

No. Indikator Kriteria layak 

1. Struktur organisasi dan SOP 

(standard operation 

procedure) 

Memiliki struktur organisasi dan 

SOP (standard operation 

procedure) yang dirinci secara 

tertulis 

2. Job description Menentukan tanggung jawab 

yang harus diselesaikan tenaga 

kerja 

3. Gaji tenaga kerja Gaji yang diberikan tidak di 

bawah UMK (upah minimum 

kota) Surabaya tahun 2013 

sebesar Rp1.567.000,00 

Sumber: data primer dan sekunder diolah  
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F. Aspek Keuangan 

i. Data dan Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data aspek keuangan adalah melalui 

wawancara dengan distributor sepatu dan beberapa pemilik butik di 

Pakuwon Trade Center, Tunjungan Plaza, Pasar Atum, dan Pasar 

Atum Mall. Dari hasil wawancara tersebut, didapatkan data 

mengenai perkiraan penjualan sepatu per bulan dan biaya yang 

dikeluarkan untuk menjadi distributor. Selain itu, wawancara juga 

dilakukan pada petugas salah satu bank di Surabaya untuk 

mengetahui tingkat bunga kredit dan tingkat bunga deposito yang 

sedang berlaku agar dapat membandingkan dengan persentase 

peningkatkan laba usaha. Data dari hasil wawancara ini merupakan 

data primer. 

ii. Metode Pengolahan Data 

Langkah pertama adalah menuliskan perkiraan penjualan 

yang dapat dilakukan selama sebulan berdasarkan data dari 

competitor, kemudian merinci biaya yang dikeluarkan, dan 

menghitung profit yang mungkin didapat. Setelah itu memasukkan 

data ke proyeksi neraca dan laporan laba/rugi. Selain itu, analisis 

data aspek keuangan juga dilakukan dengan menghitung NPV, 

IRR, PI, dan analisis skenario. 

  



 64 

iii. Kriteria Kelayakan 

Pengembangan usaha dinyatakan layak untuk dijalankan 

jika memenuhi syarat kelayakan dari analisis penilaian investasi 

yang meliputi NPV, IRR, PI, dan analisis scenario berdasarkan 

data keuangan historis, yaitu pada Juli 2011 – September 2012. 

Selain itu, aspek keuangan dianggap layak ketika perusahaan 

memiliki dana untuk menjalankan usaha serta menghasilkan 

tingkat keuntungan sesuai dengan jumlah investasi dan jangka 

waktunya. 

Tabel 3.6 

Kriteria Penilaian Kelayakan Aspek Keuangan 

No. Indikator Kriteria layak 

1. Sumber dana Memiliki modal usaha 

2. NPV NPV > Rp13.980.600 

3. IRR IRR > 14.3% 

4. PI PI > 1.1 

5. Analisis skenario Perusahaan tetap menghasilkan 

laba pada analisis skenario 

terburuk, yaitu worst case 

scenario 

Sumber: data primer dan sekunder diolah 

 

 


