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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sample 

Populasi dalam penelitian ini adalah orang yang sering menyewa kamera di kota Semarang, 

dan Sample dipilih secara acak menggunakan probability sampling karena elemen 

populasinya tidak terlalu banyak. Responden-nya adalah orang yang sering menyewa 

kamera di “Titik Fokus”, “CIS (Creative Image Solution)”, “Rental Kamera Semarang” 

masing-masing 10 responden. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer.  Data primer adalah data 

yang diperoleh secara langsung dari sumber data melalui proses wawancara, survey, dan 

kuesioner. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, survey, dan kuesioner. 

Survey dengan cara melihat langsung ke tempat persewaan kamera yang ada di kota 

Semarang. Wawancara dengan cara memberikan pertanyaan secara langsung kepada 

pemilik persewaan kamera yang ada di kota Semarang. Kuesioner dibagikan kepada 30 

orang yang sering menyewa kamera di kota Semarang yang berisi pertanyaan yang 

berhubungan dengan pendirian persewaan kamera di kota Semarang. Penulis membagikan 

kuesioner kepada 30 responden karena kuesioner tersebut dibagikan di 3 persewaan kamera 

yang ada di kota Semarang, yaitu “Titik Fokus”, “CIS (Creative Image Solution)”, “Rental 

Kamera Semarang”. 
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3.4 Teknik Analisis Data 

Berikut ini adalah teknik analisis data yang akan diterapkan pada setiap aspek dalam 

perencanaan bisnis usaha “ Persewaan Kamera YCS ( Your Camera Solution ) “ 

1. Aspek Pasar 

a. Segmenting, Targeting, Positioning (STP) 

1. Segmenting 

Analisis data segmentasi Persewaan Kamera YCS ( Your Camera Solution ) 

adalah dengan melakukan survey ke persewaan kamera “Titik Fokus”, “CIS 

(Creative Image Solution), “Rental Kamera Semarang”, kemudian 

memberikan kuesioner yang berisi pertanyaan seputar persewaan kamera 

kepada 30 responden yang sering menyewa kamera di kota Semarang dan 

melakukan wawancara kepada pesaing persewaan kamera “Titik Fokus” di 

kota Semarang. Ada beberapa variabel segmentasi antara lain, yaitu : 

1. Demografis 

Mengelompokan data dari segi usia, jenis kelamin, pendapatan, 

pendidikan, pekerjaan orang yang sering menyewa kamera di kota 

Semarang ke beberapa segmen yang diperoleh dari data kuesioner. 
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2. Psikografis 

Mengelompokan data dari segi gaya hidup, kepribadian, kelas sosial 

para penyewa kamera di kota Semarang ke beberapa segmen yang 

diperoleh dari data kuesioner. 

3. Geografis 

Mengelompokan data ke beberapa segmen berdasarkan tempat tinggal 

para responden yang diperoleh dari data kuesioner. 

4. Perilaku 

Mengelompokan data dari beberapa komponen seperti kesempatan, 

tingkat penggunaan barang yang disewa, kesetiaan pembeli terhadap 

persewaan kamera yang ada di kota Semarang, dan tahap kesiapan 

pembeli ke beberapa segmen dari data yang diperoleh dari kuesioner. 

2. Targeting 

Analisis data Targeting Persewaan Kamera YCS ( Your Camera Solution ) 

dilakukan dengan cara menyimpulkan hasil dari survey kepada 30 responden 

dari analisis data segmenting, kemudian melihat tiga kriteria yang harus 

dipenuhi perusahaan persewaan kamera “YCS ( Your Camera Solution )”  

1. Memastikan segmen yang dipilih dapat mengguntungkan 

perusahaan persewaan kamera “YCS (Your Camera Solution)”. 
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2. Melihat keunggulan kompetitif dan kekuatan perusahaan 

persewaan kamera “YCS ( Your Camera Solution )” dibandingkan 

pesaing persewaan kamera yang ada di kota Semarang. 

3. Melihat daya tarik konsumen terhadap perusahaan kamera dilihat 

dari persaingan antara persewaan kamera yang ada di kota 

Semarang. 

3. Positioning  

Analisis data positioning Persewaan Kamera YCS ( Your Camera Solution ) 

dilakukan dengan cara memutuskan produk apa saja yang hendak disewakan 

dilihat dari apa yang paling sering disewa oleh para penyewa kamera di kota 

Semarang dan memberikan keunggulan persewaan kamera “YCS ( Your 

Camera Solution )” dibandingkan pesaing persewaan kamera di kota 

Semarang, kemudian merancang slogan, penampilan, fitur persewaan kamera, 

tempat persewaan, penampilan karyawan, kemudian menyusun pemasaran 

yang akan dilakukan oleh persewaan kamera “YCS ( Your Camera Solution )” 

untuk menampilkan citra perusahaan dengan menyampaikan pesan yang 

konsisten dan jelas agar dikenal dan mudah diingat oleh para penyewa kamera 

di kota Semarang. 

b. Permintaan dan Penawaran 

Permintaan dilihat dengan memperkirakan permintaan yang diketahui melalui 

pasar yang dituju berdasarkan data kependudukan yang berasal dari survey ke 
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persewaan kamera “Titik Fokus”, “CIS (Creative Image Solution)”, “Rental 

Kamera Semarang”. Sedangkan penawaran dilihat dengan melakukan survey ke 

persewaan kamera “Titik Fokus”, “CIS (Creative Image Solution)”, “Rental 

Kamera Semarang” dan wawancara kepada pemilik persewaan kamera “Titik 

Fokus” di kota Semarang. 

c. Bauran Pemasaran (7P) 

Bauran pemasaran dianalisis dengan melakukan survey dan wawancara kepada 

pesaing persewaan kamera yang sudah ada di kota Semarang serta membagikan 

30 kuesioner kepada orang yang sering menyewa kamera di kota Semarang. 

1. Product 

Jasa yang akan ditawarkan adalah jasa persewaan kamera dan peralatan 

pendukung lainnya. 

2. Price 

Biaya persewaan akan berbeda-beda tergantung barang yang akan disewa dan 

tergantung berapa lama waktu menyewa barang tersebut. 

3. Place 

Jasa persewaan kamera ini akan bertempat di kota Semarang. 
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4. Promotion  

Promosi akan dilakukan dengan cara membuat brosur yang berisi tentang 

profil perusahaan dan berisi tentang jasa yang akan ditawarkan secara garis 

besar. Kemudian dengan cara memasang iklan di beberapa sosial media 

seperti : Instagram, Facebook, dan Twitter. 

5. People  

Untuk perencanaan awal bagian admin persewaan kamera ini dipegang oleh 2 

orang, yaitu 1 orang bagian admin di tempat persewaan kamera yang melayani 

proses persewaan kamera terhadap pelanggan. Kedua admin online yang 

bekerja mempromosikan jasa persewaan kamera ini melalui media sosial dan 

memegang akun online jasa persewaan kamera ini sehingga akan lebih 

terfokus pekerjaan nya karena khusus dipegang oleh satu orang. 

6. Process 

Prosedur untuk menyewa kamera adalah dengan cara pertama-tama orang 

yang ingin menyewa kamera diharuskan membuat kartu member terlebih 

dahulu guna mengisi data-data secara lengkap agar lebih mudah dan lebih 

aman, kemudian konsumen tinggal memilih barang apa yang akan disewa dan 

membayar DP terlebih dahulu. Kemudian barang yang disewa boleh dibawa 

dan harus dikembalikan sesuai dengan waktu sewa yang telah ditentukan. 
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7. Physical Evidence (Bukti Fisik) 

Lingkungan perusahaan persewaan kamera ini akan bertempat di kota 

Semarang, dan di tempat yang strategis dan mudah dijangkau, sehingga para 

konsumen persewaan kamera tidak perlu repot dalam mencari lokasi 

persewaan kamera tersebut. 

Aspek Pemasaran dikatakan layak jika memiliki STP dan bauran pemasaran yang 

jelas (7P), adanya proyeksi permintaan dan penawaran yang berpotensi serta rincian 

biaya pemasaran. 

2. Aspek Teknis dan Operasi 

a. Pemilihan Lokasi 

Analisis yang digunakan dalam pemilihan lokasi usaha adalah dengan 

mempertimbangkan letak lokasi usaha, akses jalan, tempat parkir, tempat yang 

strategis, tempat yang dihuni oleh banyak orang. 

b. Layout  

Analisis yang dilakukan adalah dengan cara mendesain ruangan sesuai dengan 

keinginan pemilik dan juga disesuaikan dengan luasnya ruangan yang dimiliki 

oleh persewaan kamera “YCS ( Your Camera Solution )”. 
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c. Proses Operasi 

Analisis yang dilakukan dengan cara melakukan proses pendirian persewaan 

kamera “YCS ( Your Camera Solution )” hingga pembelian barang-barang yang 

akan disewakan dan bagaimana sistem kerja persewaan kamera tersebut. 

d. Rencana Investasi 

Analisis yang dilakukan adalah dengan cara mencari lokasi yang strategis namun 

juga dengan harga yang murah, kemudian barang apa saja yang harus dibeli 

dengan mencari harga yang paling terjangkau namun dengan jaminan kualitas 

yang tinggi, sehingga para investor dapat tertarik. 

e. Harga Pokok Produksi 

Analisis yang dilakukan dengan menghitung berapa biaya yang dibutuhkan untuk 

membeli segala barang yang akan disewakan + biaya tenaga kerja + biaya 

overhead. 

f. Fasilitas 

Analisis yang dilakukan dengan menyediakan fasilitas seperti ruang tunggu yang 

nyaman, menyediakan ruangan untuk para perokok, toilet yang nyaman dan 

bersih, tempat parkir yang luas. 

3. Aspek Sumber Daya Manusia 

Aspek ini dilakukan dengan cara melakukan perencanaan gaji pegawai seperti jumlah 

pegawai dan syarat untuk menjadi pegawai, pemberian gaji, pemberian jaminan 
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kesehatan, pemberian sanksi, pemecatan pegawai yang tidak kompeten. Aspek ini 

dapat dikatakan layak jika  semua hal diatas sudah memenuhi syarat dan sudah 

tersistematis. 

a. Perencanaan SDM  

Sumber Daya Manusia yang akan digunakan direncanakan akan menggunakan 2 

orang. Dan akan mencari karyawan dengan cara menyebarkan brosur berupa 

lowongan pekerjaan dan meliputi job description nya, dan juga melalui media 

online dengan cara memposting gambar brosur yang dibuat sehingga dapat 

menjangkau lebih banyak orang yang berminat untuk bekerja di persewaan 

kamera “YCS ( Your Camera Solution )”, kemudian seleksi karyawan dilakukan 

dengan cara wawancara di lokasi tempat kerja dengan pemilik persewaan kamera 

“YCS ( Your Camera Solution )”. 

b. Analisis Pekerjaan 

Analisis pekerjaan di persewaan kamera “YCS ( Your Camera Solution )” ini 

terdapat 2 bagian, yaitu bagian pertama sebagai admin offline yang berada di 

lokasi jasa persewaan kamera ini didirikan untuk melayani konsumen dalam 

proses persewaan kamera. Bagian yang kedua yaitu admin online yang bekerja 

melayani semua orang yang menghubungi lewat media sosial maupun lewat sms 

dan telepon, kemudian juga bekerja dalam melakukan promosi di media sosial. 
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c. Rekrutmen, Seleksi, dan Orientasi  

Proses Rekrutmen ini dilakukan dengan cara menyebarkan brosur yang sudah 

berisi syarat-syarat untuk bekerja di persewaan kamera “YCS ( Your Camera 

Solution )” dan job description dari lowongan pekerjaan itu sendiri. Dan di 

sebarkan di tempat-tempat yang cukup banyak dikunjungi oleh orang, kemudian 

seleksi dilakukan pada saat sudah dilakukannya wawancara kerja di tempat lokasi 

persewaan kamera “YCS ( Your Camera Solution )” akan diseleksi dari beberapa 

orang yang mendaftar dilihat dari beberapa aspek seperti kejujuran, keniatan 

dalam bekerja,  semangat, loyalitas. 

d. Pelatihan dan Pengembangan  

Pelatihan ini dimaksudkan agar calon pekerja mengetahui dengan jelas pekerjaan 

apa yang akan ia lakukan dan menjelaskan beberapa barang yang akan disewakan 

kepada calon pekerja agar tidak bingung dan susah dalam melayani konsumen 

yang hendak menyewa suatu barang tertentu. 

e. Pola Gaji / Upah (kompensasi) 

Bagi admin yang bekerja di bidang online akan diberikan sebuah penghargaan 

berupa uang bonus jika berhasil mencapai target dalam menarik konsumen untuk 

menyewa kamera di persewaan kamera “YCS ( Your Camera Solution )”. 
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f. Perencanaan Karier 

Karier untuk karyawan yang bekerja di persewaan kamera “YCS ( Your Camera 

Solution )” tidak ada tingkatan lebih tinggi setelah bekerja menjadi admin. Namun 

tetap adanya kenaikan gaji yang disesuaikan dengan UMR daerah kota Semarang 

dan berapa lama ia sudah bekerja di persewaan kamera YCS “( Your Camera 

Solution )”. 

g. Keselamatan dan Kesehatan kerja 

Karyawan yang bekerja di persewaan kamera “YCS ( Your Camera Solution )” 

akan diberikan asuransi berupa BPJS melalui perusahaan. 

h. Pemberhentian 

Pemberhentian kerja dilakukan jika karyawan melakukan kesalahan sebanyak 3x. 

Jika pemilik perusahaan persewaan kamera “YCS ( Your Camera Solution )” 

melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) akan diberikan pesangon berupa 

sejumlah uang.  

i. Bentuk Badan Usaha 

Usaha jasa persewaan kamera 

j. Rencana kerja 

Pekerja yang ingin bekerja di persewaan kamera “YCS ( Your Camera Solution )” 

diberikan kontrak kerja minimal 6 bulan. 
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k. Struktur Organisasi  

Struktur organisasi terdiri dari pemilik usaha persewaan kamera kemudian 

langsung dibawahi oleh dua orang admin. Kemudian para karyawan yang bekerja 

bertanggung jawab atas kelengkapan barang yang berada di lokasi persewaan 

kamera dan wajib mengikuti peraturan pekerja yang telah ditentukan. 

 

4. Aspek Keuangan 

Aspek keuangan diperhitungkan dengan analisis kuantitatif 

a. Sumber Dana 

Sumber dana ditentukan dengan menghitung presentase dana yang berasal dari 

modal sendiri dan pinjaman. 

b. Arus Kas (Cash Flow) 

Jumlah uang yang masuk dan keluar dari seluruh aktivitas perusahaan Persewaan 

Kamera YCS ( Your Camera Solution ) dari investasi dilakukan sampai 

berakhirnya investasi tersebut. 

c. Biaya Pemasaran 

Biaya pemasaran dapat dihitung dari survey dan wawancara kepada orang yang 

ahli dalam bidang pemasaran. 
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d. Analisis Kelayakan 

- Net Present Value : Analisis manfaat finansial yang digunakan untuk mengukur 

layak tidaknya suatu usaha dilaksanakan dilihat dari nilai sekarang. Arus kas bersih 

yang akan diterima dibandingkan dengan nilai sekarang dari jumlah investasi yang 

dikeluarkan. Kriteria kelayakan dari proyek ini adalah : Proyek layak jika NPV 

bertanda positif dan sebaliknya tidak layak jika NPV bertanda negatif. 

 

Rumus : 

 

Dimana : 

CFt = aliran kas per tahun pada periode t 

Io = investasi awal pada tahun 0 

K = suku bunga ( discount rate ) 

Kriteria Penilaian :  

a) Jika NPV > 0, maka usulan proyek diterima 

b) Jika NPV< 0, maka usulan proyek ditolak 

c) Jika NPV = 0, nilai perusahaan tetap walau usulan proyek diterima      

maupun ditolak  
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- Payback Period : Metode perhitungan Capital Budgeting yang relatif sederhana. 

Payback Period adalah waktu yang diperlukan (dalam satu tahun) untuk 

mengembalikan investasi yang telah ditanamkan oleh penanam modal berdasarkan 

cash inflow yang dihasilkan oleh suatu proyek. 

Rumus : Payback Period =  

- IRR : Metode ini untuk membuat peringkat usulan investasi dengan menggunakan 

tingkat pengembalian atas investasi yang dihitung dengan mencari tingkat diskonto 

yang menyamakan nilai sekarang dari arus ka masuk proyek yang diharapkan 

terhadap nilai sekarang, biaya proyek atau sama dengan tingkat diskonto yang 

membuat NPV sama dengan nol. 

Rumus :  

 

Dimana : 

t = tahun ke 

n = jumlah tahun 

Io = nilai investasi awal 

CF = arus kas bersih 

IRR = tingkat bunga yang dicari harganya 



 

45 

 

- Profitability Index : Metode prediksi kelayakan suatu proyek dengan 

membandingkan nilai penerimaan-penerimaan bersih dengan nilai investasi, dengan 

kriteria kelayakan apabila PI lebih besar dari pada (satu) 1 maka rencana investasi 

dapat diterima, sedangkan apabila PI lebih kecil dari pada (satu) 1 maka rencana 

investasi ditolak. 

 

Rumus : PI = PV kas masuk / PV kas keluar 

Kriteria penilaian : 

a. Jika PI > 1 maka usulan proyek dikatakan menguntungkan 

          b.Jika PI < 1 maka usulan proyek dikatakan tidak menguntungkan 
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