
42 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian yang diambil adalah di Semarang. Dengan beberapa 

pesaing diantaranya MyMeal caetering, Myma’s Kitchen dan La Dolce 

Vita Bistro yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan 

YUMMY CATERING. Keunggulan YUMMY CATERING dibandingkan 

pesaing adalah menekankan pada makanan dengan aneka menu yang enak 

variasinya dan desain yang menarik sesuai dengan tokoh kartun 

kegemaran anak-anak. 

 

3.2.  Populasi dan Sampel 

3.2.1. Populasi 

Menurut Riduwan (2008:55) populasi merupakan subyek atau 

objek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat 

tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. Populasi yang diambil oleh 

peneliti adalah konsumen yang pernah membeli catering anak pesaing di 

Semarang. 

3.2.2 Pengertian Sampel 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi. Menurut Guilford (2007), dimana semakin besar sampel 
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(makin besar nilai n = banyaknya elemen sampel ) akan memberikan hasil 

yang akurat. Sampel yang diambil oleh peneliti adalah 30 responden 

karena dianggap minimal mewakili populasi besar, yaitu 15 orang 

konsumen Myma’s Kitchen dan 15 orang konsumen La Dolce Vita Bistro. 

 

3.3.  Teknik Sampling 

 Untuk penentuan STP, dilakukan survey kepada para 

konsumen yang pernah membeli catering anak pesaing di Semarang 

dengan syarat, konsumen pernah membeli catering anak pesaing di 

Semarang dalam 1 bulan terakhir sebanyak minimal 3 kali. Teknik 

pengambilan sampel yang dilakukan adalah dengan cara purposive 

sampling.  

Purposive sampling merupakan salah satu teknik pengambilan 

sampel yang sering digunakan dalam penelitian. Purposive sampling 

berarti teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara sengaja. Artinya 

peneliti melakukan sendiri sampel yang diambil karena adanya 

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013).   

 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data data dalam suatu penelitian ilmiah ditujukan 

agar dapat memperoleh data yang relevan dan terpercaya. Data dapat 

diperoleh dengan menggunakan metode observasi, survey dan dengan 

studi literatur.  
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1) Observasi merupakan cara pengumpulan data dengan 

menggunakan mata tanpa bantuan alat lain dalam melakukan 

penelitian tersebut. 

2) Survey merupakan teknik pengambilan data yang dilakukan secara 

komprehensif. Survey dapat dilakukan dengan cara menyebarkan 

kuesioner agar kita mengetahui bagaimana tanggapan mereka, apa 

yang dirasakan terhadap suatu tindakan yang akan dijalankan. 

 

3.4.1 Jenis dan Sumber Data 

Ada 2 jenis data yaitu : 

1. Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik 

individu atau perorangan seperti hasil pengisian kuesinoer yang 

biasa dihasilkan oleh peneliti.  (Umar, 2003) 

2. Data sekunder adalah data yang secara tidak langsung berhubungan 

dengan responden yang diselidiki dan merupakan pendukung bagi 

penelitian yang dilakukan. (Umar, 2003) 
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Tabel 3.1.Jenis dan Sumber Data 

Jenis 

Data 

 

Aspek 

yang  

diteliti 
Data Indikator 

Metode 

Pengumpulan 

Data 

Sumber Data 

Data 

Primer 

Aspek 

Pasar 

Segmenting Demografis 
Survey 

Konsumen pesaing yang meiliki karakteristik serupa 

Targeting Psikografis Menentukan pasar potensial bagi “Yummy Catering” 

Positioning Produk Survey 
Menentukan kriteria menu yg sehat dan higienis terutama untuk 

anak kecil 

Permintaan dan Penawaran 
Permintaan 

Survey 
Perhitungan perkiraan pasar “Yummy Catering” 

Penawaran Perhitungan perkiraan pasar pesaing bagi “Yummy Catering” 

Bauran Pemasaran 

(Marketing Mix) 

Product 

Survey 

Perbandingan produk dengan pesaing 

Price Perbandingan harga dengan pesaing 

Place Mencari lokasi yang mudah dijangkau 

Promotion Memilih sarana promosi yang efektif 

People Menentukan penampilan yang menarik 

Physical Evidence 
Observasi Melakukan pengamatan kinerja catering lain 

Process 

Biaya Pemasaran 

Papan nama 

Survey 
Perushaan advertising serta memilih desain promosi untuk 

menarik konsumen 
Brosur 

Iklan 

Data 

Primer 

 

Aspek  

Operasional 

Lokasi Lokasi usaha Survey Penentuan karakteristik lokasi yang diperlukan 

Harga Pokok Produksi Biaya bahan baku  Survey  Ditentukan berdasar perkiraan tingkat penjualan 
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Biaya Tenaga Kerja 

Langsung 
 Survey  

Dihitung berdasarkan jumlah tenaga kerja yang terkait langsung 

dengan produk 

Biaya Overhead  Survey  
Memperhitungkan biaya: bahan baku penolong, tenaga kerja tidak 

langsung, penyusutan, pemeliharaan alat, air, listrik, dan telepon 

Layout Pembagian layout ruang 
Observasi 

Memperhitungkan kebutuhan ruangan dari awal hingga akhir 

produksi 

Desain layout ruang Observasi   Menentukan desain ruang 

Data 

Primer 

Aspek 

SDM Perekrutan tenaga kerja  Biaya rekrutmen  Survey  Menghitung besarnya biaya rekrutmen “Yummy Catering” 

  

Struktur Organisasi Gambar struktur organisasi  Survey  Membuat struktur organisasi dan posisi pada “Yummy Catering” 

Job description and job 

spesification 

Penjelasan deskripsi 

pekerjaan dan spesifikasi 

pekerjaan 

 Survey  
Menyusun rancangan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi 

pekerjaan untuk masing-masing posisi pada “Yummy Catering” 

Data 

Primer 

Aspek 

Keuangan 

Kebutuhan Dana Dana Investasi 

Survey 

Menghitung seluruh dana  yang dibutuhkan untuk mendirikan  

“Yummy Catering” 

Sumber Dana 

Modal sendiri 
Menghitung persentase sumber dana yang digunakan dalam 

pendirian  “Yummy Catering” Kredit Bank 

Leasing 

Laporan Keuangan 

Neraca 
Mencatat keseluruhan harta yang dimiliki dengan melihat 

kewajiban dan modal yang dimiliki dalam periode tertentu. 

Laporan Laba-Rugi Perhitungan 
Memperhitungkan keseluruhan pendapatan dan pengeluaran untuk 

mengetahui besarnya laba atau kerugian. 

Analisis Kelayakan 
Net Present Value (NPV) 

Perhitungan 
Dihitung dengan rumus NPV 

Payback Period (PP) Dihitung dengan rumus PP 
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Profitability Index (PI) Dihitung dengan rumus PI 

Internal Rate of Return (IRR) Dihitung dengan rumus IRR 

Break Even Point (BEP) Dilihat berdasarkan pengluaran = pemasukan 
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3.5. Teknik Analisis Data 

 Menurut Effendi dan Manning (2009) analisa data adalah proses 

penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan 

diinterpretasikan. Menurut Nazir (2013) analisa data adalah 

pengelompokan, membuat satuan urutan, memanipulasi serta 

menyingkatkan data sehingga data lebih mudah dibaca. Data kuantitatif 

adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema atau gambar. Sedangkan 

data kualitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kuantitatif 

yang diangkakan (scoring).  

1. Aspek pasar  

Data yang digunakan dalam menganalisa aspek pasar adalah data 

kuantitatif dan data kualitatif. 

Data kuantitatif diguakan untuk menganalisa segmen pasar yang 

dicari (mengenai demografis, psikologis, dan perilaku), target pasar, 

positioning (perbandingan produk, harga produk, promosi dan tempat 

usaha melalui survey). 

Data kualitatif digunakan untuk menganalisa proyeksi permintaan, 

proyeksi penjualan dan biaya pemasaran. 

2. Aspek operasional 

Data yang digunakan untuk menganalisa aspek operasional adalah 

data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif digunakan untuk 

menganalisa pemilihan lokasi perusahaan, layout perusahaan (tempat 
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makan dan dapur), produk yang ditawarkan berikut adalah daftar 

produk yang akan ditawaran. 

Dari perincian bahan baku, bahan penolong dan tenaga kerja yang 

akan dibutuhkan maka kita dapat menghitung harga pokok produk 

(HPP) dengan rumus sebagai berikut : 

 

Dimana : 

BB : biaya bahan baku 

BP : biaya bahan penolong 

Btk : biaya tenaga kerja 

BOP : biaya overhead 

 

3. Aspek SDM 

Dalam aspek SDM ini, dapat menggunakan analisis kuantitatif. 

Karena untuk menggambarkan bagaimana proses perekrutan 

karyawan, job description yang akan dilakukan oleh karyawan sesuai 

dengan tugasnya masing – masing dan bagaimana struktur organisasi 

dalam perusahaan tersebut. 

 

 

 

HPP = BB + BP + Btk + BOP 
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4. Aspek keuangan 

Aspek keuangan menggunakan teknik analisis kuantitatif. Teknik ini 

digunakan untuk menganalisa kebutuhan modal (dihitung dari dana 

yang dibutuhkan untuk mendirikan usaha ini), sumber modal (berasal 

dari modal sendiri, peminjaman modal dari bank, dan modal investasi 

yang berasal dari investor), biaya operasional dan pemeliharaan 

(biaya tetap dan biaya tidak tetap) dan laporan keuangan (neraca, 

laba/rugi, dan laporan perubahan modal). 

a. Kebutuhan Modal  

Besarnya modal yang dibutuhkan untuk mendirikan usaha ini 

bergantung pada biaya yang digunakan untuk mengalokasikan 

pada akitiva tetap dan aktiva tidak tetap. 

b. Sumber Modal  

Sumber modal ini dapat berupa modal sendiri dan modal asing. 

Yang di maksud dengan modal asing adalah modal yang berasal 

dari luar perusahaan yang tidak ikut memiliki perusahaan 

(kreditur) yang biasanya berupa hutang jangka panjang maupun 

hutang jangka pendek. Selain berasal dari luar perusahaan sumber 

modal dapat pula berasal dari internal perusahaan yaitu berupa 

laba ditahan dan modal investasi.  
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c. Biaya Modal  

Biaya modal yang dimaksud adalah biaya yang harus dikeluarkan 

setelah menanamkan modal seperti biaya penyusutan aktiva, 

biaya tenaga kerja dan biaya pemeliharaan perlengkapan.  

d. Aliran Kas  

Laporan arus kas menyediakan informasi yang relevan mengenai 

penerimaan dan pengeluaran kas dalam perusahaan dalam periode 

tertentu.  

 

Dalam aspek keuangan ini untuk dapat menilai profitabilitas rencana 

investasi di kenal dua macam metode yaitu metode konvensionali dan 

metode non konvensional (discounted cash flow). Dalam metode 

konvensional ini digunakan dua macam tolok ukur untuk menilai 

rencana investasi yaitu dengan menggunakan payback periode dan 

accounting rate of return, sedangkan dalam metode non konvensional 

dikenal tiga macam tolok ukur profitabilitas yaitu Net Present Value 

(NPV), Profitability Index (PI), dan Internal Rate of Return (IRR).  

1. Payback Periode 

Suatu metode yang digunakan untuk mengetahui periode yang 

dibutuhkan untuk menutup kembali pengeluaran investasi (initial 

cash investment). Dimana pengeluaran tersebut diperoleh dari 

jumlah keseluruhan pembelanjaan aktiva perusahaan dengan 
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menggunakan aliran kas maka akan dihasilkan sebuah satuan 

waktu yang dapat diperoleh dengan rumus : 

 

 

Dimana: 

n = tahun terakhir dimana arus kas masih belum bias menutupi 

initial investment  

a = jumlah initial investment 

b = jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke-n 

c = jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke-n+1 

Rumus Payback Periode jika arus kas dari suatu rencana investasi 

sama jumlahnya tiap tahun : 

 

 

2. Metode Net Present Value (NPV) 

Metode ini adalah metode yang mengurangkan nilai sekarang dari 

uang dengan aliran kas bersih operasional atas investasi selama 

umur ekonomis termasuk terminal cash flow dengan initial cash 

flow (initial investment). Secara sistematik NPV dapat di tuliskan  

tahunx
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nPP 1
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dengan rumus  

Dimana :  

CIF  = cash inflow pada waktu t yank dihasilkan suatu investasi 

k  = biaya modal  

COF = initial cash outflow 

n  = nilai investasi 

Metode ini memperhatikan nilai waktu uang, maka nilai arus kas 

masuk dalam perusahaan yang digunakan dalam menghitung 

NPV adalah arus kas masuk yang didiskontokan atas dasar 

discount rate tertentu. Dimana dalam hal ini Net Presen Value 

adalah selisih antara present value  pemasukan kas  dengan 

present value pengeluaran kas   

Dimana dalam metode NPV ini terdapa kriteria keputusan : 

- Jika NPV lebih besar dari 0 (NPV > 0), maka rencana 

investasi  diterima. 

- Jika NPV lebih kecil dari 0 (NPV < 0), maka rencana 

investasi  ditolak. 
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3. Metode Internal Rate of Return 

IRR adalah nilai discount rate yang membuat NPV dari proyek 

sama dengan nol. Diamana discount rate yang dipakai adalah 

untuk mencari present value dari benefit yang diperoleh . 

Secara sistematis rumus IRR adalah  

 

 

Dimana dalam metode IRR terdapat suatu kriteria penilaian jika 

IRR yang diperoleh memiliki nilai lebih besar dari rate of return 

yang ditentukan, maka rencana pedirian usaha ini dapat diterima. 

4. Metode Profitability Index (PI) 

PI dihitung dengan membandingkan antara PV kas masuk dengan 

PV kas keluar.  

Rumus : 

 

Kriteri penilaian PI adalah jika PI lebih besar dari 1 maka rencana 

pendirian usaha dinyatakan layak. Sedangkan jika PI kurang dari 

1 maka rencana pendirian usaha dinyatakan tidak layak. 
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