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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Obyek dan Lokasi Penelitian  

Dalam penelitian ini, yang menjadi obyek penelitian adalah Toko oleh-

oleh Woning yang berlokasi di jalan Diponegoro, Toko oleh–oleh Asli yang 

berlokasi di jalan Letnan Jendral Suprapto, dan Tahu Bakso “Bu Tun”. Alasan 

memilih ketiga toko oleh –oleh ini karena kedua toko ini menjual produk yang 

serupa. Selain itu kedua toko ini berada di kota Ungaran. Selain sebagai obyek 

dari penelitian kedua toko oleh – oleh ini dapat menjadi kompetitor. 

 

3.2  Populasi dan sample 

Populasi dalam penelitian ini adalah orang yang membeli makanan 

Semarangan dari Kabupaten Semarang maupun luar Kabupaten Semarang. 

Adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya, maka peneliti menggunakan 

sebagian populasi sebagai sampel. Peneliti menggunakan kuota sampling 

sehingga sampel di batasi dalam jumlah tertentu. Peneliti membagikan 

kuesioner kepada 30 orang yang dijadikan sebagai sampel. Dalam (Sekaran, 

2006) ukuran sampel minimal 30 orang. Teknik pengumpulan sampel 

menggunakan simple random sampling yaitu secara acak tanpa memperhatikan 

tingkatan yang ada dalam populasi. Dalam (Sugiyono,2004) Simple random 

sampling adalah peneliti secara acak membagikan secara acak kepada 

responden sebagai sampel. 
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 

3.3.1 Jenis dan sumber data 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan data primer dan 

sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari 

sumbernya. Dalam mendapatkan data primer dengan menggunakan 

metode survey dan metode observasi. Data sekunder merupakan data yang 

diperoleh secara tidak langsung tetapi melalui majalah, Biro Pusat 

Statistik, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya. Jadi data yang 

diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya diperoleh dari pihak 

lain yang bukan peneliti langsung (Marzuki,1977). Data sekunder 

merupakan data internal berupa faktur, laporan penjualan, pengiriman, 

operating statement, general and departemental budget, laporan hasil riset 

yang lalu dan sebagainya, keterangan yang diterbitkan  maupun yang 

tidak di terbitkan, data yang diperoleh dari badan atau perusahaan melaui 

pengumpulan keterangan yang relevan dalam berbagai masalah 

(Marzuki,1977) 

3.3.2 Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang di lakukan pada penelitian ini 

melalui wawancara, kuesioner, dan observasi. Wawancara digunakan 

sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi 

pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti, dan 

juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam dan jumlah responden sedikit/kecil. Wawancara dilakukan 
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dengan membuat draf pertanyaan untuk mendapatkan informasi tentang 

pengoperasian bisnis oleh-oleh. Kuesioner merupakan sejumlah 

pertanyaan yang dibuat untuk di jawab oleh pembeli oleh-oleh di Woning, 

oleh-oleh Asli, dan Tahu Bakso “Bu Tun”. Hasil dari kuesioner ini untuk 

mengetahui pangsa pasar bisnis oleh-oleh. 

3.3.3 Instrumen Pengumpulan Data  

Instrumen dalam pengumpulan data melalui kuesioner tertutup, 

masing -masing pertanyaan tertutup memiliki jawaban agar dapat 

memudahkan konsumen dalam mengisi kuesioner. Pembeli sering 

memiliki waktu yang terbatas dalam mengisi kuesioner karena itu dibuat 

secara mudah dan agar mudah dipahami. 

 

3.4 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Deskriptif kualitatif memberikan gambaran 

mengenai aspek pemasaran, aspek sumber daya manusia, dan aspek operasional 

terkait dengan pendirian bisnis oleh-oleh. Sedangkan deskriptif kuantitatif 

memberikan gambaran tentang perencanaan perhitungan keuangan untuk 

menilai kelayakan bisnis serta perhitungan laba harga pokok penjualan pada 

aspek operasional layanan oleh-oleh. 
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1. Analisis aspek pemasaran 

Analisis deskritif kualitatif dengan menggunakan distribusi frekuensi 

dari jawaban responden untuk memberikan gambaran tentang Segmenting, 

Targeting, dan Positioning selain itu marketing mix (7P). 

Dalam (Soeryanto,2009)  Analisis pesaing adalah memahami apa 

yang di benak perusahaan dengan cara memetakan semua ide yang 

tersembunyi untuk masa  yang akan  datang. Selain itu ada analisis pesaing 

adalah kemampuan memahami pesaing. Output dari kemampuan tersebut, 

menopang manajemen dalam bersaing dan bagaimana posisi diantara 

pesaing. 

Analisis pesaing  adalah kegiatan untuk mengidentifikasi ancaman, 

kesempatan atau permasalahan strategis yang terjadi sebagai akibat dari 

perubahan potensial, serta kelemahan dan kelebihan pesaing. Melalui 

analisis pesaing dapat di ketahui : 

a. Keunggulan dan kelemahan perusahaan pesaing 

b. Alasan pelanggan menggunakan produk kita hasilkan dan produk yang 

pesaing hasilkan 

c. Kita dapat melakukan komunikasi terhadap faktor keunggulan kompetitif 

kepada pelanggan potensial 

d. Menyebabkan berfikir kreatif dan inovatif untuk melakukan perubahan 

guna mendapatkan nilai produk yang kita hasilkan 

e. Mengetahui beberapa kategori keinginan pelanggan yang tidak terpenuhi 
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Ada lima kekuatan yang menentukan intensitas persaingan dalam suatu 

industri (Potter,1979)  adalah : 

a. Ancaman produk pengganti 

b. Ancaman pesaing 

c. Ancaman pendatang baru 

d. Daya tawar pemasok 

e. Daya tawar konsumen 

Analisis ini biasa di kombinasikan dengan SWOT. Analisis SWOT 

(Kuncoro,2005) merupakan metode perencanaan strategis yang 

mengevaluasi kekuatan (strenght), kelemahan (Weaknesses), peluang 

(opportunies), dan ancaman (threath) dalam suatu proyek bisnis.  

Pada dasaranya alternatif strategi yang diambil harus diarahkan pada 

usaha-usaha untuk menggunakan kekuatan dan memperbaiki kelemahan 

memanfaatkan peluang-peluang bisnis serta mengantisipasi ancaman. 

Sehingga dari matrik SWOT diperoleh empat kelompok alternatif strategi 

yang disebut dengan strategi SO strategi WO strategi ST, dan strategi WT. 

Selanjutnya, aspek yang yang diberi bobot dapat dinilai dengan identifikasi 

SWOT. Jika faktor kekuatan lebih besar di banding kelemahan maka aspek 

internal dinilai kuat. Apabila sebaliknya dinyatakan aspek internal lemah. 

Jika faktor kekuatan relatif seimbang dengan faktor kelemahan, faktor 

internal rendah. Jika faktor aspek eksternal lebih besar dari faktor 

ancamannya maka disebut menarik. Jika faktor peluang lebih kecil pengaruh 

dari ancaman, maka aspek eksternal dinilai tidak menarik. Jika faktor 
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peluang relatif seimbang di banding faktor ancaman, maka aspek eksternal 

dinilai sedang, 

Dalam  perencanaan bisnis Layanan Oleh-oleh “Flower” manfaat dari 

analisis SWOT adalah untuk mengetahui mengenai kekuatan yang akan 

menjadi salah satu nilai tambah bagi layanan Oleh-oleh “Flower”. 

Kelemahan merupakan kekurangan yang nantinya dapat di carikan solusi. 

Kesempatan merupakan salah satu peluang untuk memperbesar raihan 

misalnya memperluas pasar. Ancaman merupakan faktor eksternal yang 

perlu diperhatikan. 

2. Analisis aspek sumber daya manusia 

Analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan observasi dan 

wawancara sehingga dapat memberikan gambaran dalam perencanaan SDM, 

pengembangan, evaluasi, dan pemberian kompensasi. 

3. Analisis aspek operasional 

Analisis deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif dari hasil 

observasi dan wawancara memberikan gambaran tentang lokasi perusahaan, 

kapasitas, fasilitas, biaya operasional, harga pokok penjualan, dan layout. 

4. Analisis aspek keuangan 

Analisis deskriptif kuantitatif dari hasil observasi dan wawancara 

untuk memberikan gambaran tentang proyeksi arus kas dan analisis 

kelayakan investasi dengan kriteria. 
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a. NPV (Net Present Value) 

Adalah selisih antara Present Value dari investasi dengan nilai 

sekarang (present value) dari penerimaan-penerimaan kas bersih. Nilai 

sekarang (present value) dihitung dengan menggunakan tingkat bunga 

yang relevan. 

Rumus Net Present Value adalah : 

 

Dimana : 

CFt = aliran kas per tahun pada periode t 

Lo = investasi awal pada tahun 0 

K= suku bunga ( discount rate) 

Berikut ini adalah criteria penilaian investasi untuk NPV : 

• Jika NPV > 0, maka investasi dikatakan layak 

• Jika NPV < 0, maka investasi dikatakan tidak layak 

b. PP (Payback Period) 

Suatu jangka waktu yang dibutuhkan untuk menutup kembali 

pengeluaran investasi dengan menggunakan aliran kas, atau dengan kata 

lain adalah perbandingan antara initial cashflow investment dengan cash 

inflow-nya. Nilai rasio ini kemudian dibandingkan dengan maximum 

payback period yang dapat diterima. 

Rumus Payback Period adalah : 
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Payback period = Nilai investasi x 1tahun 

 Kas masuk bersih 

Investasi dikatakan layak jika nilai Payback period lebih pendek daripada 

Payback Period maksimum.  

c. PI (Profitability Index)  

Adalah suatu metode menilai kelayakan investasi dengan 

membandingkan nilai sekarang (present value) dari rencana penerimaan 

kas bersih di masa yang akan datang dengan nilai sekarang (present 

value) dari investasi yang telah dilaksanakan. 

Rumus Profitability Index adalah : 

PI = PV Kas masuk 

       PV Kas keluar 

Berikut ini adalah criteria penilaian investasi untuk PI : 

• Jika PI > 1, maka investasi dikatakan layak 

• Jika PI < 1, maka investasi dikatakan tidak layak   

d. IRR (Internal Rate of Return) 

Merupakan metode yang digunakan untuk mencari tingkat suku 

bunga yang   menyamakan nilai sekarang (present value) dari arus kas 

(cash flow) yang diharapkan di masa datang, atau penerimaan kas dengan 

pengeluaran investasi awal. 

Rumus Internal Rate of Return adalah : 
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Dimana : 

t = tahun ke 

n = jumlah tahun 

Io = nilai investasi awal 

CF = arus kas bersih 

IRR = tingkat bunga yang dicari harganya 

Jika nilai IRR yang didapatkan lebih besar dari rate of return yang 

ditentukan, maka investasi dapat diterima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




