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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Obyek dan Lokasi Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah restoran “Kedai Amarta”, yang 

berlokasi di Jalan Pleburan Barat no. 32, Semarang. Sebelumnya, Kedai 

Amarta beroperasi di kawasan Semarang Indah dengan kondisi bangunan 

yang kurang menarik dan bahkan tampak seperti rumah. Interior di 

dalamnya sangat tidak menarik karena terkesan seperti ruang tamu. Selain 

itu Kedai Amarta saat berada di kawasan Semarang Indah sangat sulit 

ditemukan karena harus masuk jalan-jalan kecil, hal tersebut yang 

menyebabkan Kedai Amarta saat itu sepi dan akhirnya tutup. Setelah 

berlokasi di Jalan Pleburan Barat no. 32 dengan lokasi yang strategis dan 

menampilkan konsep dengan interior yang terkesan vintage, kini Kedai 

Amarta menjadi salah satu restoran yang digemari oleh masyarakat dan 

banyak yang berkunjung bersama rekan dan keluarga. 

3.2. Teknik Pengumpulan Data  

3.2.1 Observasi 

Observasi merupakan teknik atau pendekatan untuk mendapatkan 

data primer dengan cara mengamati langsung objek datanya 

(Jogiyanto, 2004). Pendekatan ini tidak berinteraksi langsung dengan 

obyek datanya, maka pendekatan ini baik untuk mengamati suatu 

proses, kondisi, kejadian-kejadian atau perilaku manusia.  



 

 

Observasi dilakukan untuk mengamati interior di dalam Kedai 

Amarta seperti kondisi pintu masuk, jendela, penerangan pada lampu, 

warna pada dinding, perabot dalam ruangan, posisi dan jarak antar 

meja, display produk, tata letak dan letak cashier.  

Untuk mendukung observasi juga dilakukan pengambilan foto 

yang berkaitan dengan obyek, pembuatan sketsa atau denah yang 

menggambarkan tata letak, pengukuran jarak meja satu dengan meja 

lain, dan pencatatan hal-hal penting lain yang diperoleh dari hasil 

pengamatan. 

Observasi dilakukan pada waktu jam operasional Kedai Amarta 

(yaitu jam 11.00 – 22.00), khususnya pada siang hari dengan 

pertimbangan kondisi Kedai Amarta yang tidak banyak pengunjung, 

sehingga dalam melakukan proses observasi, pengambilan foto, dan 

melakukan pengukuran jarak meja dapat dilakukan lebih mudah dan 

lebih leluasa tanpa mengganggu kenyamanan konsumen. 

3.2.2 Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu dimana 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (Moleong, 2002). 

Dalam penelitian ini, dilakukan wawancara dengan narasumber, Suhu 

Handoyo sebagai ahli fengshui yang berada di Klenteng kawasan Gang 
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Baru Semarang, berkaitan dengan tata letak ruang dan tata letak 

perabot di Kedai Amarta. Kepada ahli feng shui tersebut ditunjukkan 

denah, gambar atau foto tata letak Kedai Amarta sebagai dasar untuk 

memberikan penilaian dan rekomendasi. 

3.3. Teknik Analisis Data  

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan beberapa tahapan: 

1. Deskripsi tata letak pada Kedai Amarta 

Tahap ini digunakan untuk mendeskripsikan aspek-aspek 

interior toko yang meliputi tata letak ruangan dan tata letak 

perabot. Deskripsi dilakukan dengan menampilkan tata letak 

dengan sketsa atau denah yang mencakup ukuran dan hal-hal 

penting lain.  

2. Deskripsi tata letak menurut pendekatan feng shui.  

Pada tahap ini dilakukan dua bagian deskripsi pendekatan 

feng shui. Yang pertama deskripsi hasil wawancara dengan ahli 

feng shui tentang tata letak Kedai Amarta menurut pendekatan feng 

shui. Bagian kedua, deskripsi berdasarkan konsep literatur feng 

shui. Kriteria-kriteria tata letak menurut pendekatan fengshui 

terdapat pada tabel 1. 

 

 



 

 

3. Evaluasi tata letak dengan pendekatan fengshui. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), evaluasi berarti 

memberikan penilaian. Dalam penelitian ini, evaluasi tata letak 

ruangan dan tata letak perabot dilakukan dengan cara membandingkan 

aspek-aspek tata letak sesuai kondisi di Kedai Amarta dengan konsep 

dan pendapat ahli feng shui. Kriteria-kriteria tata letak menurut 

pendekatan fengshui terdapat pada tabel 1. 

Untuk mengetahui hasil evaluasi, apakah sesuai atau tidak 

dilakukan dengan cara menyelaraskan kedua pendapat atau minimal 

dari sedikitnya satu pendapat mengatakan sesuai, dapat disimpulkan 

bahwa kondisi tersebut sesuai dengan pendekatan feng shui. Evaluasi 

dapat dilakukan dengan bantuan tabel seperti berikut:  

   Tabel 1. Aspek Tata Letak dan Pendapat Ahli Fengshui. 

KRITERIA PENDAPAT 

AHLI FENG 

SHUI 

KONSEP 

LITERATUR 
KEDAI 

AMARTA 
KESIMPULAN Tata Letak 

Ruangan 

Pintu 

 

 

  Warna     

Pencahayaan     

Tata Letak  

Perabot 

PENDAPAT 

AHLI FENG 

SHUI 

KONSEP 

LITERATUR 
KEDAI 

AMARTA 
KESIMPULAN 

Meja 

 

 

  Alat Elektronik     

Aksesoris Ruangan     

Cash Register     

 

 


