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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dari BAGTREATS, jasa perawatan tas dan 

waterproofing akan dilakukan di Semarang. Kota Semarang menjadi 

lokasi penelitian karena belum ada jasa perawatan tas yang memiliki fitur 

tambahan berupa coating anti air atau waterproofing.  

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari : 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.” Sugiyono dalam (Santoso, 2016). Sampel adalah bagian 

dari jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel 

pada penelitian ini berjumlah 30 orang. sampel diambil dari konsumen 

pesaing yaitu konsumen dari CLEANVAST di Semarang. Metode 

pengambilan sampel yang digunakan adalah metode sampling purposive 

dimana teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, dengan 

kriteria orang yang dijadian sumber merupakan konsumen dari pesaing 
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yaitu konsumen CLEANVAST yang telah minimal 1x membeli jasa di 

tempat ini. 

3.3 Jenis Data dan Sumber Data 

 Jenis Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder 

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

perorangan seperti hasil pengisian kuisioner yang biasa dilakukan oleh 

para peneliti Sugiyono dalam (Santoso, 2016) Data primer pada 

penelitian ini berisi tentang aspek pasar. Sumber data ini diperoleh dari 

konsumen pesaing.  

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung 

melainkan dari inernet atau dari studi literlatur. Data sekunder 

merupakan data yang secara tidak langsung berhubungan dengan 

responden yang diselididiki dan merupakan pednukung bagi penelitian 

yang dilakukan Sugiyono dalam (Santoso, 2016).  

 

 



 

41 

 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah obeservasi dan 

survey. Observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan 

mata tanpa adanya pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut 

(Nazir dalam Santoso, 2016). Serta kuisioner yang berisi daftar pertanyaan 

yang harus diisi oleh responden. Pembagian kuisioner ini dilakukan untuk 

mendapatkan data mengenai karakteristik segmen pasar yang akan 

dijangkau. 

3.5 Teknik Analisis Data 

 Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dan 

kuantitatif. 

1. Metode analisis kualitatif 

Metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang 

alamiah, dimana peneliti sebagai kunci pengambilan sampel sumber 

data. Menurut dalam (Santoso, 2016) atau kualitatif digunakan untuk 

menganalisa segmen pasar (segmen demografis, geografis, psikografis, 

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

manusia, dan aspek operasi dalam lokasi operasi, mesin dan peralatan. 

2. Metode analisis kuantitatif 

Metode yang dikategorikan sebagai metode ilmiah karena telah 

memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu epiris , obyektif, terukur, 
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rasional dan sistematis. Menurut Sugiyono dalam (Santoso, 2016)  data 

kuantitatif digunakan untuk menganalisa proyeksi permintaan, 

proyeksi penjualan , harga pokok penjualam ,volume operasi, aspek 

keuangan dan analisis kelayakan. 
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Tabel 3. 1  Jenis dan Sumber Data 

Aspek yang 

Diteliti 
Data Keterangan Jenis Data 

Metode Pengumpulan 

Data 
Sumber 

Aspek Pemasaran Segmenting Demografis (usia , jenis 

kelamin) 

Primer Observasi  Konsumen pesaing 

Geografis (masyarat 

kota Semarang) 

Primer Survey Masyarakat kota 

Semarang 

Perilaku (gemar 

merawat tas, tingkat 

pendapatan, kelas 

sosial) 

Primer Survey, kuisioner Masyarakat kota 

Semarang 

Targeting  Memilih target pasar 

potensial 

BAGTREATS 

Primer  Observasi Kesimpulan dari hasil 

segmenting 

Positiioning Keunggulan dibanding 

kompetitor 

Primer Observasi pesaing Pesaing usaha 

perawatan tas di 

Semarang 

Bauran 

pemasaran 

Product (Perawatan tas) Primer Observasi pesaing Jasa perawatan yang 

dijual pesaing 

Price  Primer Observasi pesaing Harga dari pesaing 

Place  Primer Observasi pesaing Lokasi pesaing 

Promotion  Primer Observasi pesaing Promosi yang dilakukan 

oleh pesaing 

People Primer Observasi pesaing Konsumen pesaing 

Physical evidence  Primer Observasi pesaing Pesaing usaha 

perawatan tas di 

Semarang 

Process Primer Observasi pesaing Pesaing usaha 

perawatan tas di 
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Semarang 

Permintaan dan 

Penawaran 

Permintaan  Primer Survey Konsumen pesaing 

Penawaran  Primer Survey  Pesaing usaha 

perawatan tas di 

Semarang 

Aspek 

operasional  

Lokasi Lokasi operasi Primer Observasi di Jalan 

D.I.Panjaitan 

Kota semarang dekat 

pusat kota 

Volume Jumlah produksi setiap 

harinya 

Primer Observasi pesaing  

Mesin dan 

peralatan 

Mesin dan peralatan 

yang dibutuhkan 

Primer Observasi pesaing  

Bahan baku dan 

Bahan penolong 

Bahan-bahan yang 

dibutuhkan untuk 

pembuatan jasa 

Primer Survey   

Tata letak Tata ruang yang 

mendukung produksi 

Primer Observasi pesaing  

HPP Biaya yang dikeluarkan 

untuk setiap jasa 

Primer Observasi pesaing  

Aspek Sumber 

Daya Manusia 

Perencanaan 

SDM 

Jumlah tenaga kerja, 

jabatan, peraturan kerja 

dan struktur organisasi 

Primer Observasi pesaing Wawancara dengan 

CLEANVAST 

Rekrutmen  Pembukaan lowongan 

pekerjaan dengan 

kriteria yang telah 

ditentukan 

Primer Observasi pesaing Wawancara dengan 

CLEANVAST 

Seleksi  Penyaringan pelamar 

kerja 

Primer Observasi pesaing Wawancara dengan 

CLEANVAST 

Kompensasi  Pemberian gaji atau 

timbal balik atas kinerja 

karyawan 

Primer Observasi pesaing Wawancara dengan 

CLEANVAST 

Pelatihan dan Memperbaiki dan Primer Observasi pesaing Wawancara dengan 
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Pengembangan mengembangkan 

kualitas sumber daya 

manusia 

CLEANVAST 

Aspek keuangan  Kebutuhan dana  Data perkiraan  Perhitungan  Berdasarkan data yang 

diolah dari aspek 

operasi dan juga data 

yang didapat 

Sumber dana  Perkiraan dana yang 

dibutuhkan 

Perhitungan Aset pribadi/modal 

sendiri, pinjaman bank 

Proyeksi neraca  Laporan keuangan  Perhitungan Perkiraan pendapatan 

dan pengeluaran 

Proyeksi laba rugi  Laporan keuangan Perhitungan Perkiraan laba atau rugi 

dalam bisnis 

BAGTREATS 

Proyeksi aliran 

kas 

 Laporan keuangan Perhitungan Perkiraan aliran kas di 

BAGTREATS 

Analisis 

kelayakan 

Metode Payback Period  Perhitungan Perkiraan laporan 

keuangan  Internal Rate of Return 

(IRR) 

 Perhitungan 

Perhitungan 

Net Present Value 

(NPV) 

 Perhitungan 

Probability Index (PI)  Perhitungan 

 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2017)




