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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini berbentuk analisis deskriptif, yaitu jenis penelitian yang 

bertujuan menjelaskan implementasi dari operasional bisnis Kedai Ice 

Cream 123 yang sudah berjalan, kemudian membandingkan implementasi 

tersebut dengan perencanaan bisnis yang telah dibuat sebelum bisnis 

tersebut dimulai. Hasil dari penelitian ini akan diketahui perbedaan (gap) 

antara waktu perencaan bisnis dengan implementasi sehingga apabila terjadi 

penyimpangan dan ketidakefektifan dapat dilakukan tindakan korektif dan 

rencana pengembangan. 

3.2. Lokasi dan Obyek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kedai Ice Cream 123 yang merupakan sebuah 

kedai ice cream pertama di Kabupaten Pati.Kedai ini terletak di Jalan 

Pemuda nomor 335, Pati.Kedai Ice Cream 123 bergerak di bidang industri 

pangan yang menjual produk hidangan berbahan dasar atau berbahan 

pelengkap ice cream yang sudah beroperasi sejak bulan Agustus 2015. 

Sedangkan, obyek dari penelitian ini adalah Kedai Ice Cream 123 yang 

ditinjau ditinjau dari aspek pemasaran, operasi, sumber daya manusia, dan 

keuangan. 
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3.3. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 

Sugiyono (2008: 115) mengungkapkan, populasi adalah wilayah 

generalisasi terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu, ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulan. Populasi dari penelitian ini yaitu seluruh konsumen 

yang datang ke Kedai Ice Cream 123 Pati. 

Sugiyono (2008: 116) mengungkapkan sampel adalah sebagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk 

menentukan jumlah sampel dilakukan sebuah sampling. Dikarenakan dalam 

penelitian ini populasi tak terhingga dengan kata lain, populasi yang jumlah 

anggotanya tidak bisa atau tidak mungkin dihitung, sehingga tidak diketahui 

secara pasti berapa jumlah anggota populasi tersebut. Oleh karena tidak 

memberi peluang yang adil, yang sama, kepada setiap anggota populasi 

untuk menjadi sampel, maka teknik-teknik pengambilan sampel dari 

populasi tak terhingga ini dikelompokkan ke dalam non probability 

sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi 

peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi 

untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2008: 120). Teknik sampling yang 

digunakan dalam penelitian ini ialah sampling insidental. Sugiyono 

(2008:67) menjelaskan sampling insidental adalah teknik penentuan sampel 

berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu 

dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang 

kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data atau sesuai dengan kriteria 
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yang ditetapkan. Dalam penelitian ini ditetapkan kriteria utama dalam 

penentuan sampel, yaitu konsumen dan pemilik Kedai Ice Cream 123 Pati 

sebagai unit sampling. Karena terlalu sebesar besar jumlah populasi 

sehingga tidak memungkinkan jika seluruh populasi dijadikan sampel, maka 

akan diambil sampel sejumlah 40 responden konsumen Kedai Ice Cream 

123 Pati. Alasan mengapa di pilih responden sejumlah 40 karena 40 

responden tersebut sudah mampu mewakili seluruh populasi yang ada. 

 

3.4. Pengumpulan Data 

3.4.1. Jenis dan Sumber Data 

Hasan (2004) menjelaskan bahwa data adalah bentuk jamak dari datum. 

Data merupakan keteranganketerangan mengenai suatu hal, yang isinya 

dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap anggapan atau 

suatu fakta yang digambarkan dalam angka, simbol, kode, dan lain- lain. 

Selanjutnya Hasan (2004) menjelaskan bahwa berdasarkan sumber 

datanya, data dalam penelitian dapat dibedakan menjadi data primer dan 

data sekunder. Data primer diperoleh oleh narasumber asli atau langsung, 

sedangkan data sekunder merupakan data yang dikumpulan dari sumber-

sumber atau penelitian yang telah ada. Pada penelitian ini data sekunder 

didapat dari literatur dan dokumentasi perusahaan. Sedangkan dilihat dari 

sifatnya, data dalam penelitian ini akan dibagi menjadi data kualitatif dan 

data kuantitatif. Data kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk 
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bilangan atau dalam bentuk kata-kata. Data kuantitatif adalah data dalam 

bentuk bilangan atau angka. 

Identifikasi data yang akan diambil antara lain: 

1. Data Pemasaran : 

- Laporan Penjualan Perusahaan (Data sekunder diperoleh dari 

dokumentasi/arsip perusahaan) 

- Data perencanaan bisnis pada aspek pemasaran (Data sekunder 

diperoleh dari dokumentasi/arsip perusahaan) 

- Gambaran segmentasi dan target pasar (Data Primer diperoleh dari 

kuesioner) 

2. Data Operasi 

- Data perencanaan bisnis pada aspek operasi (Data sekunder diperoleh 

dari dokumentasi/arsip perusahaan) 

- Data pembelian barang-barang investasi (Data sekunder diperoleh dari 

dokumentasi/arsip perusahaan) 

- Data lokasi dan tata letak perusahaan (Data primer diperoleh dari 

observasi) 

3. Data sumber daya manusia 

- Data perencanaan bisnis pada aspek sumber daya manusia (Data 

sekunder diperoleh dari dokumentasi/arsip perusahaan) 

- Data penerapan standar operasional dan prosedur (Data Primer 

dipeoleh dari observasi) 



 

34 
 

- Data struktur organisasi, jumlah karyawan, jabatan, dan deskripsi 

pekerjaan masing-masing karyawan (Data Primer diperoleh dari 

wawancara) 

4. Data Keuangan 

- Data perencanaan bisnis pada aspek keuangan (Data sekunder 

diperoleh dari dokumentasi/arsip perusahaan) 

- Data pembelian barang-barang investasi (Data sekunder diperoleh dari 

dokumentasi/arsip perusahaan) 

- Data perencanaan laba/rugi perusahaan (Data sekunder diperoleh dari 

dokumentasi/arsip perusahaan) 

- Data biaya tenaga kerja (Data sekunder diperoleh dari 

dokumentasi/arsip perusahaan) 

- Data biaya operasional (Data sekunder diperoleh dari 

dokumentasi/arsip perusahaan) 

 

3.4.2. Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa: 

1. Dokumentasi 

Dokumentasi yang akan diambil adalah berupa data 

perencanaan bisnis yang telah dibuat perusahaan, data laporan 

penjualan, data pembelian barang-barang investasi, data biaya tenaga 

kerja, data biaya operasional dan proyeksi laba rugi Kedai Ice Cream 

123. 
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2. Kuesioner 

Kuesioner akan dibagikan kepada konsumen yang berkunjung 

ke Kedai Ice Cream 123. Kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui 

gambaran umum responden tentang segmentasi dan target pasar yang 

telah berhasil dicapai oleh Kedai Ice Cream 123 

3. Observasi 

Observasi yang akan dilakukan yaitu dengan cara melakukan 

pengamatan dan peninjauan langsung ke lokasi penelitian untuk 

mendapatkan gambaran yang jelas tentang kondisi serta situasi di 

setiap aspek dalam bisnis Kedai Ice Cream 123 terutama untuk 

pengamatan tata letak, lokasi, dan penerapan standar operasional dan 

prosedur yang dilakukan oleh karyawan. Untuk mendapatkan hasil 

yang tepat dan sesuai di lapangan, perlu dilakukan observasi mengenai 

lingkungan internal dan eksternal perusahaan. 

4. Wawancara 

Wawancara akan dilakukan kepada pemilik bisnis Kedai Ice 

Cream 123. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui visi, misi, 

tujuan perusahaan, dan data-data dari aspek pemasaran, operasi, 

sumber daya manusia, dan keuangan. 

 

3.5. Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yang 

merupakan cara merumuskan dan menafsirkan data yang ada sehingga 
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memberikan gambaran yang jelas mengenai obyek yang diteliti. Analisis 

data akan dilakukan dengan tahap sebagai berikut: 

1. Menyajikan data perencanaan bisnis Kedai Ice Cream 123 yang telah 

dibuat. 

2. Menyajikan implementasi bisnis Kedai Ice Cream 123 dari 

keseluruhan aspek. 

3. Membandingkan secara keseluruhan antara implementasi dan 

perencanaan bisnis Kedai Ice Cream 123. 

4. Mengevaluasi gap yang ada pada masing-masing aspek dengan 

menentukan tiap aspek apakah realitas aspek tersebut ke dalam 

kriteria: Sudah sesuai dengan perencanaan; Lebih baik dari 

perencanaan; atau Kurang baik dari perencanaan. 

Perencanaan Bisnis Realitas Bisnis Gap 

(Tingkat Kesesuaian) 

1. Aspek Pemasaran 

2. Aspek Operasi 

3. Aspek Sumber 

Daya Manusia 

4. Aspek Keuangan 

 Sudah sesuai dengan perencanaan 

/ Lebih baik dari perencanaan / 

Kurang baik dari perencanaan. 

 

5. Khusus untuk aspek keuangan, melakukan evaluasi aspek keuangan 

dengan menggunakan alat analisis rasio profitabilitas untuk 
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menentukan apakah bisnis tersebut layak dan menguntungkan untuk 

dijalankan. Rasio profitabilitas yang digunakan terdiri dari:  

a. Marjin Laba Kotor 

 

Pada rasio ini, menunjukkan seberapa besar laba kotor yang 

diperoleh perusahaan untuk seluruh penjualannya. Sebagai contoh, 

nilai rasio 0,6 atau 60% menunjukkan bahwa laba kotor yang 

diperoleh perusahaan adalah 60% dari total penjualan yang telah 

dilakukan oleh perusahaan tersebut. Semakin besar persentase hasil 

dari rasionya, maka semakin besar laba kotor yang diperoleh 

perusahaan. Artinya, perusahaan tersebut memiliki tingkat 

keuntungan (profitabilitas) dalam laba kotor yang tinggi. 

b. Marjin Laba Bersih 

 

Pada rasio ini, menunjukkan seberapa besar laba bersih yang 

diperoleh perusahaan dari seluruh penjualannya. Sebagai contoh, 

nilai rasio 0,3 atau 30% menunjukkan bahwa perusahaan 

mendapatkan laba bersih yang nilainya 30% dari total penjualan 

yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut. Semakin besar 

persentase hasil dari rasionya, maka semakin besar tingkat 

keuntungan (profitabilitas) yang dimiliki oleh perusahaan. Artinya, 
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semakin besar laba bersih yang diperoleh perusahaan tersebut atau 

dengan kata lain, semakin baik kemampuan perusahaan dalam 

mendapatkan laba. 

c. Return on Asset 

 

Pada rasio ini, menunjukkan seberapa besar kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah 

keseluruhan aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Sebagai contoh, 

nilai 0,4 atau 40% menunjukkan bahwa untuk setiap aktiva sebesar 

Rp 1 akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 0,4 bagi 

perusahaan. Semakin besar persentase hasil dari rasionya, maka 

semakin besar tingkat keuntungan (profitabilitas) perusahaan 

karena setiap aktiva yang ada dapat menghasilkan laba. 

d. Return on Equity 

 

Pada rasio ini, menunjukkan seberapa besar kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan 

modal sendiri dan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba bersih bagi pemilik / investor. Sebagai contoh, 

nilai 0,4 atau 40% menunjukkan bahwa untuk setiap ekuitas 

sebesar Rp 1 akan mendapatkan laba bersih sebesar Rp 0,4 bagi 
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perusahaan. Semakin besar persentase hasil dari rasionya, maka 

semakin efektif dan efisien penggunaan ekuitas perusahaan untuk 

menghasilkan pendapatan, begitu juga sebaliknya jika nilai 

persentasenya semakin mendekati nol berarti perusahaan tidak 

mampu mengelola modal / aktiva yang tersedia secara efektif dan 

efisien untuk menghasilkan pendapatan. 

6. Merumuskan kegiatan koreksi apabila implementasi kurang baik dari 

perencanaan bisnis. 

7. Mempertahankan kinerja pada tiap aspek yang sudah sesuai dengan 

perencanaan dan lebih baik dari perencanaan bisnis. 

8. Merumuskan rencana pengembangan pada keseluruhan aspek agar 

lebih baik lagi. 

 

Business Plan Realisasi Gap(Ting

kat 

Kesesuaia

n 

Evaluasi/I

dentifikas

i sebab 

penyimpa

ngan 

Tindaka

n 

Korektif 

Rencana 

Pengembanga

n 

Aspek Pemasaran 

- Segmenting, 

Targeting, 

Positioning 

- Bauran 

Pemasaran 

Aspek Operasi 

- Perencanaan 

Inventaris dan 

Fasilitas 

- Perencanaan 

Lokasi dan 

Tata letak 

 

 

 Sudah 

sesuai 

dengan 

perencana

an / Lebih 

baik dari 

perencana

an / 

Kurang 

baik dari 

perencana

an. 
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Aspek Sumber 

Daya Manusia 

- Perencanaan 

struktur 

organisasi 

- Perencanaan 

deksripsi 

pekerjaan dan 

jumlah 

karyawan 

Aspek Keuangan 

- Perencanaan 

investasi 

- Perencanaan 

anggaran biaya 

gaji karyawan 

- Perencanaan 

anggaran biaya 

operasional 

- Target 

penjualan per 

bulan 

- Harga jual 

produk Kedai 

Ice Cream 123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




