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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Objek Penelitian 

Lokasi penelitian Laundry rencananya akan berada di sekitar kampus 

Unika Soegijapranata, Kota Semarang. Hal tersebut disebabkan karena 

wilayah sekitar kampus tersebut selalu ramai oleh para mahasiswa maupun 

non-mahasiswa yang tengah melakukan aktivitas di dalam maupun di luar 

kampus Unika Soegijapranata. 

 

3.2. Populasi dan Sampel 

 Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian baik terdiri dari 

benda yang abstrak, nyata, berupa peristiwa maupun berupa gejala yang 

merupakan sumber data dan memiliki karakter tertentu yang sama. Sampel 

adalah sebuah bagian atau perwakilan dari karakteristik yang dimiliki oleh 

sebuah populasi. Sampel pada penelitian ini berjumlah 30 orang karena 

dianggap sudah dapat mewakili jumlah sampel besar yang merupakan ukuran 

sampel yang layak dalam sebuah penelitian (Sugiyono, 2008). Sampel 

diambil dari konsumen pesaing yaitu konsumen wanita dari Laundry-

Laundry lainnya yang berada di sekitar kampus Unika Soegijapranata, 

Semarang. Metode pengambilan sampel yang akan digunakan adalah metode 

purposive sampling dimana teknik penentuan sampel dilakukan dengan cara 

pertimbangan tertentu, dengan kriteria tertentu yang kemudian dijadikan 
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sumber merupakan konsumen dari pesaing yaitu konsumen dari Laundry-

Laundry lainnya di Semarang dengan kriterianya adalah konsumen wanita 

yang pernah menggunakan jasa Laundry minimal 3 kali dalam sebulan 

terakhir sebanyak 30 orang yang tinggal di sekitar kampus Unika 

Soegijapranata, Semarang. 

 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder. 

a. Data primer adalah data dari sumber pertama baik individu atau 

perorangan seperti hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh 

para peneliti (Sugiyono, 2008). Data primer yang akan didapatkan 

bersumber dari kuesioner dan observasi yang akan dilakukan oleh peneliti 

kepada para konsumen pesaing maupun pesaing. 

b. Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh bukan secara langsung 

oleh peneliti melainkan melalui adanya perantara media lain. Data 

sekunder akan digunakan sebagai sarana dan alat pendukung untuk 

penyelesaian masalah yang akan diteliti. Data sekunder ini akan digunakan 

sebagai pertimbangan aspek yuridis. 

 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang diggunakan dalam penelitian ini adalah observasi, 

kuesioner, dan wawancara. 
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a. Observasi 

Observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata 

tanpa adanya pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut 

(Sugiyono, 2008). Observasi dilakukan untuk mendapatkan data primer. 

Data primer meliputi data-data yang digunakan dalam aspek pemasaran, 

aspek sumber daya manusia, dan juga aspek operasional. 

b. Kuesioner 

Kuesioner adalah serangkaian pertanyaan yang diajukan kepada 

responden calon pelanggan Laundry bra terhadap berbagai pertanyaan 

yang diajukan. Kuesioner yang dilakukan untuk mendapatkan data primer 

dengan jumlah responden 30 orang. Pengambilan sampel dalam penelitian 

ini menggunakan metode purposive sampling, yang dilakukan dengan 

mengambil sampel dari populasi berdasarkan kriteria tertentu. 

Kriteria pengambilan sampel adalah sebagai berikut: 

i. Konsumen berjenis kelamin wanita 

ii. Konsumen bertempat tinggal di sekitar kampus Unika Soegijapranata 

c. Wawancara 

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab secara lisan, dimana 

dua orang atau lebih berhadapan secra fisik, yang satu dapat melihat muka 

yang lain mendengar dengan telinga sendiri dan suaranya 

(Sukandarrumidi, 2002). 
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3.5. Metode Analisis Data  

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dan 

analisis kuantitatif. 

 

3.5.1. Metode Analisis Kualitatif 

Metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang 

alamiah, dimana peneliti sebagai kunci pengambilan sampel sumber data.  

Analisis kualitatif dinyatakan dalam bentk kata-kata atau bukan dalm 

bentuk angka, analisis kualitatif biasanya menjelaskan karakteristik atau 

sifat. Menurut (Sugiyono, 2008), data kualitatif digunakan untuk 

menganalisa segmen pasar (segmen demogratif, geografis, psikografis, 

maupun perilaku), target pasar, positioning, aspek sumber daya manusia, 

dan aspek operasional dalam lokasi operasi dan proses. 

Cara menganalisisnya adalah dengan menelaah, mengelompokkan, 

mensistematisasi, menafsirkan, dan memverifikasi data-data kualitatif 

yang telah ada agar memiliki nilai yang ilmiah. Dengan cara 

mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, 

mentabulasi data berdasarkan variabel dan seluruh responden, menyajikan 

data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab 

rumusan masalah peneliti. Langkah-langkah dalam menganalisis aspek 

pemasaran adalah: 
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1. Segmentasi pasar (Segmenting) 

Berdasarkan (Amstrong & Kotler, 2008) hal-hal yang 

dipertimbangkan dalam menentukan segmentasi yaitu berdasarkan 

karakteristik pelanggan (wilayah, geografis, jenis usaha, ukuran usaha, 

jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan pendapatan). 

a. Target pasar (Targeting) 

Secara umum pengertian menetapkan pasar sasaran adalah 

mengevaluasi setiap segmen kemudian memilih salah satu dari segmen pasar 

atau lebih yang dilayani 

b. Posisi pasar (Positioning) 

Menurut (Sucipto, 2010) terdapat 3 (tiga) langkah untuk menentukan 

posisi pasar sebagai berikut: 

i. Mengidentifikasi keunggulan kompetitif 

ii. Memilih keunggulan kompetitif 

iii. Mewujudkan dan mengkomunikasikan posisi 

 

Langkah-langkah dalam analisis aspek operasi adalah sebagai berikut 

(Sucipto, 2010): 

1. Penentuan lokasi usaha 

Penentuan lokasi sangat penting karena apabila perusahaan salah 

dalam menentukan lokasi yang dipilih akan mengakibatkan terjadinya 

peningkatan biaya yang harus dikeluarkan. Pemilihan lokasi bergantung 

pada jenis usaha yang dijalankan. 
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2. Penentuan tata letak (layout) 

Tata letak adalah suatu proses dalam menentukan bentuk dan 

penempatan fasilitas yang dapat menentukan efisiensi operasi. Layout 

dirancang berkenaan dengan produk, proses, sumber daya manusia, dan 

lokasi sehingga efisiensi operasi dapat tercapai. Tujuan penentuan layout 

adalah optimalisasi pengaturan fasilitas operasi sehingga nilai yang 

diciptakan oleh sistem operasi menjadi maksimal. 

3. Penentuan HPP 

Biaya adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk 

mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat saat ini 

atau di masa yang akan datang bagi perusahaan.  

4. Penentuan skala operasi 

Skala operasai adalah kuantitas unit produk yang seharusnya 

dihasilkan pada satu periode tertentu dalam rangka mencapai optimalisasi 

profit. Penentuan skala produksi berkaitan dengan berapa jumlah produksi 

yang dihasilkan dalam waktu tertentu dengan mempertimbangkan kapasitas 

produksi dan peralatan yang dimiliki serta biaya yang paling efisien. Skala 

operasi dapat dilihat dari segi ekonomis, yaitu dilihat biaya yang paling 

efisien dan segi teknis yang dilihat adalah jumlah produk yang dihasilkan 

atas dasar kemampuan mesin dan peralatan serta persyaratan teknis lainnya. 
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Langkah-langkah dalam analisis aspek Sumber Daya Manusia adalah 

(Sucipto, 2010): 

1. Struktur organisasi 

Struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antara bagian dan 

posisi dalam organisasi, menjelaskan pembagian aktivitas kerja serta 

memperhatikan hubungan fungsi dan aktivitas tersebut sampai batas-batas 

tertentu. Struktur organisasi memperlihatkan tingkat spesialisasi aktivitas, 

menjelaskan hirarki dan susunan kewenangan serta hubungan antara 

jabatan. 

2. Job description 

Informasi mengenai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab pekerjaan 

dari masing-masing anggota di dalam sebuah organisasi. 

3. Job specification 

Spesifikasi kerja berisi mengenai persyaratan-persyaratan baik secara 

umum maupun khusus yang harus dimiliki oleh masing-masing karyawan 

dalam sebuah organisasi maupun bisnis agar dapat melaksanakan pekerjaan 

dengan baik. Persayaratan tersebut misalnya mengenai status pendidikan, 

pengalaman, pelatihan, dan keahlian khusus. 

 

3.5.2. Metode Analisis Kuantitatif 

 Metode yang dapat dikategorikan sebagai metode ilmiah karena telah 

memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu empiris, objektif, terukur, rasional, 

dan sistematis. Analisis kuantitatif dinyatakan dalam bentuk angka atau 
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merupakan hasil dari perhitungan dan pengukuran. Menurut (Sugiyono, 

2008), data kuantitatif digunakan untuk menganalisa proyeksi permintaan, 

proyeksi penjualan, harga pokok penjualan, volume operasi, aspek 

keuangan, dan analisis kelayakan. 

Menganalisis data kuantitatif dilakukan mulai dari latar belakang 

masalah, merumuskan masalah, menentukan populasi dan subjek penelitian, 

melaksanakan pengumpulan data dan analisis data, dan yang terakhir adalah 

pelaporan hasil penelitian. Langkah-langkah dalam analisis aspek keuangan 

adalah (Sucipto, 2010): 

1. PP (Payback Period) 

PP merupakan teknik penilaian terhadap jangka waktu (periode) 

pengembalian investasi suatu usaha dengan cara mengukur atau 

menghitung seberapa cepat suatu investasi usaha dapat kembali. Jika 

aliran kas tidak sama tiap tahunnya, maka harus dicari satu per satu yakni 

dengan cara menggunakan total investasi dengan arus kasnya sampai 

diperoleh hasil total investasi sama dengan arus kas pada tahun tertentu. 

PP = n +
a − b

c − b
x 1 tahun 

Keterangan: 

n  : tahun terakhir di mana jumlah arus kas masih belum bisa 

menutup awal investasi 

a : jumlah investasi awal 

b : jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke n 

c : jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke n+1 
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Apabila hasil perbandingan PP<jangka waktu umur ekonomi 

proyek maka usulan proyek investasi tersebut dapat dinyatakan layak. 

 

2. NPV (Net Present Value) 

NPV adalah metode yang menghitung selisih antara nilai sekarang 

investasi dengan nilai sekarang penerimaan kas bersih pada masa yang 

akan datang selama umur investasi usaha. 

NPV= (arus kas x discount factor) – investasi awal 

Apabila nilai hasil NPV positif maka usulan proyek investasi 

tersebut dinyatakan layak. 

 

3. IRR (Internal Rate of Return) 

IRR adalah tingkat bunga yang menjadikan nilai NPV sama dengan 

nol ( 0 ) karena menyamakan nilai sekarang investasi dengan nilai 

sekarang penerimaan kas bersih. 

𝐼𝑅𝑅 = 𝑖1 +
𝑁𝑃𝑉1

𝑁𝑃𝑉1 − 𝑃𝑁𝑉2
× (𝑖1 − 𝑖2) 

Keterangan: 

i1   : tingkat bunga pertama 

i2  : tingkat bunga kedua 

NPV1 : NPV yang dihitung berdasarkan i1 

NPV2 : NPV yang dihitung berdasarkan i2 
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4. PI (Profitability Index) 

PI adalah metode yang menghitung perbandingan antara nilai 

sekarang penerimaan kas bersih di masa yang akan datang (selama umur 

investasi) dengan nilai sekarang investasi (investasi awal saat mendirikan 

usaha). 

𝑃𝐼 =
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑒𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑎𝑟𝑢𝑠 𝑘𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑠𝑢𝑘

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑒𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑎𝑟𝑢𝑠 𝑘𝑎𝑠 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟
 

Apabila hasil dari PI>1 maka usulan proyek investasi tersebut 

dapat dinyatakan layak. 
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Tabel 3.1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis 

Data 

Aspek yang 

Dianalisis 

Analisis 

Data 
Keterangan 

Metode Pengumpulan 

Data 

Metode 

Analisis 

Data 

Sumber 

Data 

Primer 

 

Aspek Pasar 

dan 

Pemasaran 

Segmenting 

Demografis 

Kuesioner dan observasi 

pada konsumen dan 

pesaing 

Kualitatif 

Melakukan pembagian 

kuesioner pada para 

konsumen pesaing dan 

melakukan observasi 

mengenai pemasaran 

pesaing 

Geografis 

Psikografis 

Targeting 
Pemilihan segmen 

paling potesial 

Data yang diolah melalui 

hasil observasi 

Positioning 
Penciptaan point of 

difference 

Melakukan observasi pada 

pesaing 

Marketing 

mix 

7P (product, price, 

place, promotion, 

people, process, 

physical evidence) 

Observasi pesaing dan 

mengembangkan 

berdasarkan pemikiran 

sendiri 

Aspek 

Sumber 

Daya 

Manusia 

Perencanaan 

SDM Jumlah tenaga kerja 

yang dibutuhkan 

Observasi pesaing 

Rekrutmen 

Job desk dan 

job specs 

Kebutuhan tenaga 

kerja 

Struktur 

organisasi 

Deskripsi hubungan 

dan tanggung jawab 

kerja 
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Jenis 

Data 

Aspek yang 

Dianalisis 

Analisis 

Data 
Keterangan 

Metode Pengumpulan 

Data 

Metode 

Analisis 

Data 

Sumber 

Data 

Primer 

Aspek 

Operasional 

Lokasi 
Observasi lokasi 

langsung 

Observasi pesaing 

Kualitatif 

Lokasi pesaing yang 

berada di sekitar jalan 

Pawiyatan Luhur 

Layout 

Observasi pesaing 

Observasi pesaing 

yang berada di sekitar 

jalan Pawiyatan Luhur 
Biaya 

operasi 

Data 

Sekunder 

Aspek 

Yuridis 

Kelayakan 

usaha 

Peraturan yang 

diperlukan untuk 

menjalankan bisnis 

supaya layak di mata 

hukum 

Peraturan UU dan 

Peraturan Pemerintah 

Peraturan Perundang-

Undangan dan 

peraturan pemerintah 

setempat 

Data 

Primer 

Aspek 

Lingkungan 

Dampak 

usaha 

terhadap 

lingkungan 
Observasi dan studi 

literatur 

Observasi dan studi 

literatur 

Teori yang telah ada 

(AMDAL) Meminimal-

kan dampak 

negatif 

terhadap 

lingkungan 
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Jenis 

Data 

Aspek yang 

Dianalisis 

Analisis 

Data 
Keterangan 

Metode Pengumpulan 

Data 

Metode 

Analisis 

Data 

Sumber 

Data 

Primer 

Aspek 

Keuangan 

Kebutuhan 

dana 

Dana yang diperlukan 

untuk dapat 

menjalankan bisnis 

Laundry 

Perhitungan modal yang 

dibutuhkan untk 

mendirikan bisnis 

Laundry 

Kuantitatif 

Perhitungan yang 

didapat dalam 

anggaran produksi dan 

operasi 

Sumber 

dana 
Dana pribadi Dana pribadi 

Laporan 

keuangan 

Neraca 

Laporan laba rugi 

Laporan arus kas 
Pengolahan data arus 

kas 
Analisis 

kelayakan 

NPV 

Payback period 

IRR 

Profitability index 




