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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3. Metode Penelitian 

3.1 Obyek dan Lokasi Penelitian 

Obyek dari penelitian ini adalah perencanaan bisnis Rimora Pay yang 

nantinya akan berlokasi di Semarang. Alasan peneliti memilih perencanaan 

bisnis Rimora Pay sebagai obyek penelitian karena merupakan bisnis baru 

yang dipadukan dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini. Dalam 

penelitian ini yang akan dijadikan sebagai sumber data adalah remaja 

sampai dewasa yang pernah melakukan transaksi jual beli online dan yang 

berada di Indonesia 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2012), Populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua orang yang 

menggunakan handphone / smartphone dan yang sudah pernah 

melakukan transaksi jual beli secara online. 
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3.2.2 Sampel 

Menurut Sugiyono (2012), Sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi 

besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada 

populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka 

peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. 

Teknik sampling yang dilakukan adalah dengan mengunakan teknik 

Snowball Sampling. Snowball Sampling adalah teknik penentuan 

sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudia membesar. Ibarat 

bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam 

penentuan sampel pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetap 

karena dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang 

diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu 

dan dapat melengkapi data ynag diberikan oleh dua orang 

sebelumnya. (Sugiyono, 2014). 

Sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah 50 remaja 

sampai dewasa (usia 17-50 tahun), yang mempunyai handphone / 

smartphone dan sudah pernah melakukan transaksi jual beli secara 

online. 
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3.2.3 Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan jenis data berikut : 

A. Data Primer  

Data primer adalah sumber data yang secara langsung 

memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2012:225). 

Sumber primer ini merupakan data tentang jasa yang akan ditawarkan, 

harga, promosi. Selain itu, peneliti dapat memperoleh data secara 

langsung dengan melakukan observasi di lapangan, wawancara secara 

langsung terhadap pesaing/perusahaan sejenis. 

Dalam penelitian ini, yang termasuk dalam data primer adalah 

data yang didapatkan langsung dari hasil kuesioner untuk 

menganalisis aspek pemasaran (segmenting, identifikasi pasar, 

penentuan product dan place.), dan data yang didapatkan langsung 

dari hasil wawancara terhadap pesaing (menganalisis aspek pemasaran 

yaitu promotion dan people), perusahaan periklanan (untuk 

menganalisis aspek pemasaran yaitu biaya pemasaran), dan 

perusahaan elektronik(untuk menganalisis aspek operasi yaitu rencana 

investasi). 

B. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan 

informasi secara langsung kepada pengumpul data.  Sumber data 

sekunder ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data 
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primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain 

(Sugiyono, 2012:225). Data ini dapat mendukung penemuan dari 

data primer yang ada sebagai tambahan informasi. Data sekunder ini 

berupa data yang diperoleh melalui internet. 

Dalam penelitian ini, data sekundernya adalah tata cara 

transaksi yang dilakukan pesaing untuk menentukkan keunggulan 

produk dari Rimora Pay, selain itu harga/biaya yang dikenakan 

pesaing kepada para konsumennya yang dapat dilihat melalui 

website pesaing. 

 

3.2.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk melakukan pengumpulan data adalah 

metode wawancara dan kuesioner.  

A. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

masalah yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui 

hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondenya 

sedikit/kecil. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun 

tidak terstruktur dan dapat dilakukan secara langsung (tatap muka) 

maupun secara tidak langsung (melalui media seperti telepon). 

(Sugiyono, 2012)  
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Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan pada pesaing dari 

Rimora Pay yaitu "EkiPay" yang juga merupakan penyedia jasa 

perantara pada transaksi jual beli secara online. Selain itu wawancara 

juga dilakukan pada perusahaan periklanan untuk memperoleh 

informasi mengenai biaya periklanan serta pada perusahaan elektronik 

untuk mengetahui biaya untuk peralatan-peralatan yang butuhkan. 

B. Kuesioner 

Teknik yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan-

pertanyaan kepada responden untuk mengetahui jawaban dari 

responden tersebut. Dengan kuesioner ini, maka peneliti dapat 

memperoleh data primer dari hasil jawaban para responden. 

Kuesioner ini dibagikan kepada 50 responden remaja sampai 

dewasa yang mempunyai smartphone/gadget dan sudah pernah 

melakukan transaksi jual beli secara online. 

 

3.2.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik analisis kuantitatif dan teknik analisis kualitatif. Teknik analisis 

kuantitatif adalah teknik untuk menganalisis hasil temuan atau hasil 

penelitian dengan menggunakan angka-angka. Sedangkan teknik analisis 

kualitatif adalah teknik untuk menganilisis hasil temuan atau hasil penelitian 

dengan menggunakan kata-kata atau uraian-uraian. 
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Tahapan analisis yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Melakukan perencanaan terhadap aspek-aspek bisnis yang ada, 

mulai dari aspek pasar dan pemasaran, aspek produksi/operasi, 

aspek sumber daya manusia, dan aspek keuangan. Dari hasil 

perencanaan aspek keuangan, dapat disimpulkan bahwa bisnis 

ini layak atau tidak untuk dilakukan. 

b. Teknik analisis yang digunakan pada aspek-aspek bisnis yang 

ada meliputi : 

1. Aspek Pasar dan Pemasaran 

a. Analisis Kualitatif, digunakan untuk menganalisis 

segmentasi pasar, target pasar, dan positioning. Selain 

itu, juga untuk melakukan identifikasi pasar dan 

menganalisis bauran pemasaran dimana terdapat 7P di 

dalamnya yaitu Prouct, Price, Place, Promotion, 

Physical Evidence, People, Process. Analisis tersebut 

dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada 50 

responden remaja sampai dewasa (17-50 tahun) yang 

sudah pernah melakukan transaksi jual-beli secara 

online. 

b. Analisis Kuantitatif, digunakan untuk menganalisis 

biaya  pemasaran yang dibebankan kepada "Rimora 

Pay" untuk pemasaran / pengiklanannya. 
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2. Aspek Operasi/Produksi 

a Analisis Kualitatif, digunakan untuk menganalisis 

mengenai penentuan tata letak/layout dimana layout 

yang dimaksud adalah desain dari aplikasi "Rimora 

Pay". 

b Analisis Kuantitatif, digunakan untuk menganalisis 

mengenai Harga Pokok Produksi / HPP, dan untuk 

menganalisis Rencana Investasi. 

3. Aspek Sumber Daya Manusia: 

Menggunakan analisis kualitatif yang meliputi : 

a Analisis Pekerjaan 

Analisis pekerjaan yang meliputi Job Description dan 

Job Specification.    

b Struktur Organisasi 

Dari struktur ini dapat menjelaskan mengenai 

posisi/jabatan dari karyawan dan juga menjelaskan 

tugas-tugas atau pekerjaan yang harus mereka lakukan. 

c Rekrutmen, Seleksi, dan Orientasi 

Proses yang dilalui oleh karyawan mulai dari awal 

perekrutan, lalu mereka diseleksi untuk masuk 

perusahaan, dan akhirnya diterima oleh perusahaan 

untuk menjadi karyawannya. 



40 

 

4. Aspek Keuangan 

a Analisis Kualitatif, digunakan untuk menganalisis 

mengenai asal dari sumber dana yang dibutuhkan untuk 

menjalankan "Rimora Pay". 

b Analisis Kuantitatif, digunakan untuk menganalisis 

seberapa besar sumber dana yang dibutuhkan oleh 

"Rimora Pay" untuk dapat beroperasi. Selain itu, untuk 

menganalisis mengenai kelayakan usaha dari "Rimora 

Pay" itu sendiri yang terdiri dari beberapa hal yaitu: 

i Payback Period 

Rumus dari PP : 

  PP    =                Jumlah investasi 

                Jumlah pendapatan bersih 

ii Net Present Value 

Rumus dari NPV :  

NPV =                    - Io 

 

dimana : 

Io = Investasi tahun ke-0 

Cft = Aliran kas per tahun pada periode ke-t 

k   = Suku Bunga 

Jika NPV > 0 proyek diterima, sedangkan jika NPV 

< 0 proyek ditolak. 
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iii Internal Rate of Return 

Rumus dari IRR : 

IRR =    Arus kas bersih     x    100% 

                         Nilai Investasi 

 

iv Profitabilty Index 

Rumus dari PI : 

PI     =     PV Proceeds 

                   PV Outlays 

Kriteria : 

Jika PI > 1, Investasi diterima 

Jika PI < 1, Investasi ditolak 

Jika PI = 1, Investasi BEP  

 

Rangkuman data pada tiap aspek dapat dilihat dalam tabet berikut 

ini: 
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Jenis 

Data 

Aspek-aspek Sub Bab Data yang dibutuhkan Sumber Data 

Data 

Primer 

Aspek Pasar 

dan 

Pemasaran 

Segmenting  Demografis : Usia, Pendidikan, Jenis 

Kelamin 

Membagikan kuesioner kepada 100 

responden yang pernah melakukan 

transaksi jual beli secara online. 

Psikografis     :    Gaya Hidup. Membagikan kuesioner kepada 100 

responden yang pernah melakukan 

transaksi jual beli secara online. 

Targeting Menetapkan target pasar dengan 

segmenting. 

Mengambil kesimpulan dari hasil 

segmenting. 

Positioning  Keunggulan Produk Berdasarkan data sekunder yang didapat 

dari website pesaing. 

Permintaan dan 

Penawaran 

Estimasi Permintaan Mengestimasi permintaan konsumen 

dan bagaimana penawaran yang 

diberikan. 

 Product: jasa yang ditawarkan Membagikan kuesioner kepada 100 
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Bauran Pemasaran 

responden yang pernah melakukan 

transaksi jual beli secara online. 

Price : harga yang ditawarkan Berdasarkan data sekunder yang didapat 

dari website pesaing. 

Place : saluran distribusi Membagikan kuesioner kepada 100 

responden yang pernah melakukan 

transaksi jual beli secara online. 

Promotion : promosi Melakukan wawancara terhadap 

pesaing. People 

Physical evidence Diperkirakan sendiri 

Process Diperkirakan sendiri 

Biaya Pemasaran Iklan secara online, media sosial, endorse Melakukan wawancara pada perusahaan 

periklanan 

Data 

Primer 

Aspek 

Operasi / 

Produksi 

Penentuan Tata Letak 

(Layout) 

Desain Aplikasi Rimora Pay Menentukan desain aplikasi yang paling 

baik dan mudah untuk diaplikasikan. 

Harga Pokok Biaya dan harga jual Diperkirakan berdasarkan estimasi 



44 

 

Produksi permintaan. 

Rencana Investasi Peralatan dan perlengkapan Melakukan wawancara pada perusahaan 

elektronik. 

Data 

Primer 

Aspek SDM Analisis Pekerjaan 

(Job Desc dan Job 

Spec) 

Tugas, tanggung jawab, dan syarat 

menjadi seorang karyawan 

Berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh 

perusahaan terhadap karyawan-

karyawannya. 

Struktur Organisasi Posisi atau jabatan dan tanggung jawab 

karyawan 

Rekrutmen, Seleksi, 

dan Orientasi 

Proses masuknya karyawan ke 

perusahaan 

Data 

Sekunder 

Aspek 

Keuangan 

Kebutuhan Dana dan 

Sumbernya 

 

Jumlah dana yang dibutuhkan dan 

sumbernya yang berasal dari modal 

sendiri 

Menghitung dana yang dibutuhkan 

untuk membangun Rimora Pay dan 

menetapkan sumbernya. 

  Arus Kas (Cash 

Flow) 

Laporan Arus Kas Menghitung berdasarkan sumber kas 

dan dari mana sumbernya. 

  Kelayakan usaha PP, NPV, IRR, PI Menyimpulkan apakah usaha tersebut 

layak dibangun atau tidak. 




