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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

1. Obyek dan Lokasi Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah CREART yang nantinya akan dijalankan secara 

online dengan produk yang ditawarkan adalah kartupos. Lokasi yang dipilih sebagai 

tempat untuk melakukan kegiatan produksi adalah di Desa Pedurungan, Semarang, 

Jawa Tengah. 

 

2. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah penjual kartupos dan semua kalangan 

penghobi kartupos di Indonesia yang tergabung dalam komunitas Postcrossing 

Indonesia.  Saat ini diketahui terdapat 15 penjual kartupos yang menawarkan 

produknya secara online dan terdapat 400 orang yang tergabung dalam komunitas 

Postcrossing Indonesia. 

Untuk penentuan sampel penelitian dengan menggunakan metode 

purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan subyek berdasarkan 

kriteria spesifik yang ditetapkan. Dengan demikian sampel yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Pesaing yang menjual kartupos secara online menggunakan media 

apapun. Jumlah sampel yang diambil adalah minimal 3 penjual kartupos 

yang menjual kartupos secara online dengan menggunakan media 

apapun. 
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2. Konsumen pengguna kartupos yang tergabung dalam komunitas 

Postcrossing Indonesia dan masih secara aktif melakukan kegiatan tukar 

menukar kartupos. Jumlah yang diambil adalah minimal 30 orang yang 

yang tergabung dan masih aktif melakukan kegiatan tukar menukar 

kartupos. 

 

3. Sumber dan Jenis Data 

Jenis data yang digunakan adalah data primer. Data primer diperoleh secara 

langsung melalui proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi 

dan tanya jawab terhadap responden.
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Tabel 3. 1 Sumber dan Jenis Data 

Jenis 

Data 

Aspek Data Dibutuhkan Keterangan Metode Sumber Data 

Data 

Primer 

Aspek Pasar 

dan Pemasaran 

Strategi pemasaran  Segmenting 

 Targeting 

 Positioning 

Tanya jawab secara 

langsung secara online 

menggunakan media sosial. 

 Pesaing yang menjual 

kartupos secara online. 

 Anggota Postcrossing 

Indonesia yang masih aktif 

menggunakan kartupos. 

Bauran pemasaran  Product 

 Price 

 Place 

 Promotion 

Tanya jawab secara 

langsung secara online 

menggunakan media sosial. 

 Pesaing yang menjual 

kartupos secara online. 

 Anggota Postcrossing 

Indonesia yang masih aktif 

menggunakan kartupos. 
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Aspek Operasi  Penentuan posisi 

perusahaan 

 Desain 

 Operasional 

 Tanya jawab secara 

langsung secara online 

menggunakan media sosial. 

 Pesaing yang menjual 

kartupos secara online. 

Aspek 

Sumberdaya 

Manusia 

 Perencanaan 

 Pengorganisasian 

 Pengarahan 

 Pengendalian 

 Pengadaan 

 Pengembangan 

 Kompensasi 

 Pengintegrasian 

 Pemeliharaan 

 Tanya jawab secara 

langsung secara online 

menggunakan media sosial. 

Pesaing yang menjual kartupos 

secara online. 
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 Kedisiplinan 

 Pemberhentian 

Aspek 

Keuangan 

Sumber Dana   Dana Pribadi 

Analisis Kelayakan  Payback 

Period 

 Net Present 

Value 

 Profitability 

Index 

 Internal Rate 

of Return 

 Tanya jawab secara 

langsung secara online 

menggunakan media 

sosial. 

 Perhitungan seluruh 

pendapatan dan 

pengeluaran. 

 Seluruh perkiraan biaya 

operasional. 

 Pesaing yang menjual 

kartupos secara online. 

 Pengolahan data arus kas. 
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4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan 

tanya jawab secara langsung melalui media sosial atau secara online kepada pesaing 

dan konsumen. 

1. Tanya jawab secara langsung kepada pesaing dilakukan dengan cara 

melakukan perbincangan melalui media sosial atau secara online untuk 

mendapatkan. Data yang akan diteliti meliputi tingkatan harga, bentuk 

promosi, strategi pemasaran, bauran pemasaran, serta perencanaan 

sumberdaya.  

2. Tanya jawab secara langsung kepada konsumen dilakukan dengan cara 

melakukan perbincangan melalui media sosial atau secara online untuk 

mencari tahu ketertarikan dan minat konsumen terhadap produk yang 

akan ditawarkan. 

 

5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan dua metode analisis, 

yaitu dengan metode analisis kualititatif dan metode analisis kuantitatif. Metode 

analisis kualitatif digunakan untuk menganalisa aspek pasar dan pemasaran, aspek 

operasi, dan aspek sumberdaya. Sedangkan untuk metode kuantitatif digunakan 

untuk menganalisa aspek keuangan. Aspek keuangan yang akan dianalisis adalah 

payback period, net present value, profitability index, dan internal rate of return. 

  


