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METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Lokasi Penelitian dan Obyek Penelitian 

Lokasi penelitian yang di ambil ini di daerah Semarang.Dengan 

objek penelitian cucian robotic yang berlokasi di jalan Raya Magelang km 45 

Yogyakarta yaitu C&O Auto car wash. 

3.2 Populasi dan Sampel 

 3.2.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek 

yangmempunyaikualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono, 2007). Populasi pada penelitian ini adalah konsumen bisnis 

jasa pencucian mobil di jalan Raya Magelang  km 45 Yogyakarta. 

 3.2.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sekaran, 

2003). Mengingat keterbatasan peneliti, maka peneliti mengambil 

sampel dengan metode sensus. Menurut (Ruslan (2008:142) 

mengatakan bahwa alasan melakukan penelitian berdasarkan 

sensus, peneliti sebaiknya mempertimbangkan untuk meneliti 

seluruh elemen dari populasi, jika elemen populasi digunakan 

semua karena  relatif sedikit dan variabilitas setiap elemennya 

tinggi (heterogen). Sensus lebih banyak dilakukan jika penelitian 

dimaksudkan untuk menjelaskan setiap elemen dari populasi. 
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Sampel keseluruhan  populasi  yang digunakan adalah  konsumen 

pada pencucian mobil Neo robotic car wash yang berjumlah 30 

konsumen.  

                              Adapun kriteria tertentunya yaitu : 

a. Konsumen yang mencucikan mobil dua kali dalam sebulan 

b. Konsumen yang memiliki mobil 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data pada penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. 

1. Data primer  

Merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti 

sebagai obyek penulisan (Umar 2003). Data primer di peroleh 

langsung dari hasil kuesioner terhadap 30 sample konsumen bisnis 

jasa pencucian mobil di C&O Auto car wash sebagai hasil 

wawancara langsung yang berpedoman pada daftar pertanyaan 

(questioner). 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara membaca 

atau memahami media-media yang ada (Sugiyono, 2007). Data 

sekunder didapat melalui proses observasi dari layout jasa 

pencucian mobil yang menjadi objek penelitian. 
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Tabel 3.1 

Susunan data per aspek  

ASPEK DATA YANG 

DIBUTUHKAN 

KET METODE 

PENGUMPULAN 

DATA 

SUMBER 

DATA 

Pemasaran a.Segmentasi Geografis Survey  Data sekunder 

dari google map 

Demografis Wawancara dan 

Kuesioner 

Survey dan 

wawancara 

dengan 

konsumen jasa 

pencucian mobil 

diC & O Auto 

Car Wash 

 

b.Targetting Menentukan 

segmen 

pasar yang 

paling 

potensial 

Pemilihan segmen 

paling potensial 

Data yang di 

peroleh dari  

segmentasi 

c.Positioning Berkaitan 

dengan nilai 

inti produk 

jasa yang di 

tawarkan 

Penciptaan Point 

Of Difference : 

Menciptakan 

sesuatu yang 

berbeda dari 

pesaing 

Data pesaing di 

yogyakarta C & 

O Auto Car 

Wash 

 

 

d.Marketing mix 1.Product Wawancara, 

Observasi langsung 

dan kuesioner 

Kuesioner dari 

responden 

konsumen jasa 

pencucian mobil 

di C & O Auto 

Car Wash 

 

2.Price 

3.Promotion 

4.People 

5.Place 

6.Physichal 

Evidance 

7.Process 

Operasi a.Lokasi Lokasi usaha Wawancara dan 

kuesioner serta 

observasi langsung 

Data pesaing di 

yogyakarta C & 

O Auto Car 

Wash 

b.Kapasitas Kemampuan 

daya 

tampung 

barang di 

lokasi bisnis 

c.Fasilitas Melihat 

kebutuhan 

lokasi 
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ASPEK DATA YANG 

DIBUTUHKAN 

KET METODE 

PENGUMPULAN 

DATA 

SUMBER 

DATA 

d.Tenaga kerja Jumlah 

tenaga kerja 

yang di 

butuhkan 

e.Lay out Pembagian 

tata letak 

ruang di 

lokasi usaha 

SDM 

 

 

 

 

 

a.Perencanaan 

sumber daya 

manusia 

Mengetahui 

jumlah dan 

kebutuhan 

SDM yang 

di butuhkan 

Neo Robotic 

Car Wash 

Wawancara dan 

kuesioner 

 

 

 

 

Estimasi 

berdasarkan 

kebutuhan dan 

kapasitas 

produksi 

 

 

 

 

 

b.Proses 

rekruitmen 

Proses 

merekut 

karyawan 

yang di 

butuhkan 

c.Spesifikasi 

pekerjaan dan 

Deskripsi 

pekerjaan 

Jenis-jenis 

pekerjaan 

yang harus 

di lakukan 

oleh setiap 

karyawan 

d.Pemeliharaan 

sumber daya 

manusia 

 

 

 

Tujuan 

utama 

pemeliharaan 

adalah untuk 

membuat 

orang yang 

ada dalam 

organisasi 

betah dan 

bertahan 

serta dapat 

berperan 

secara 

optimal 
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ASPEK DATA YANG 

DIBUTUHKAN 

KET METODE 

PENGUMPULAN 

DATA 

SUMBER 

DATA 

e.Pengembangan 

sumber daya 

manusia 

Pengembang

an organisasi 

pendidikan 

dan pelatihan 

sangat di 

butuhkan 

untuk 

perkembanga

n SDM 

dalam 

sebuah 

organisasi 

 

f.Proses 

pemutusan 

hubungan kerja 

Proses SDM 

dimana 

terjadi 

pengakhiran 

hubungan 

kerja oleh 

pemilik 

usaha kepada 

karyawan 

secara 

sukarela atau 

un karna 

paksaan 

Keuangan a.Net Present 

Value (NPV) 

Perhitungan 

seluruh 

pendapatan 

dan 

pengeluaran 

yang didapat 

Perhitungan modal 

awal yang di 

butuhkan untuk 

mendirikan Neo 

Robotic Car Wash 

Berdasarkan 

estimasi 

perhitungan b.Profitability 

Index (PI) 

c.Internal Rate Of 

Return (IRR) 

d.Payback Period 

(PP) 

 

 

e. Cash flow 

f.Kebutuhan dana Kebutuhan 

modal awal 

Perhitungan 

yang didapat 

dalam anggaran 

produksi dan 

operasi 
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ASPEK DATA YANG 

DIBUTUHKAN 

KET METODE 

PENGUMPULAN 

DATA 

SUMBER 

DATA 

g.Sumber dana Modal 

sendiri dan 

pinjaman 

orang tua 

Dana pribadi 

dan pinjaman 

orang tua 

 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data menggunakan 3 metode,yaitu : 

1. Observasi  

Teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan 

secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat 

kegiatan yang dilakukan (Riduwan, 2004). 

2. Survey 

Survey dilakukan di pencucian mobil C&O Auto car wash di jalan 

raya Magelang KM 45 Yogyakarta untuk memperoleh gambaran 

umum akan fasilitas yang diberikan oleh pengusaha jasa pencucian 

mobil untuk menunjang proses operasi mereka seperti ruang 

indoor/outdoor ruang poles body atau salon mobil, tempat pengeringan 

mobil, tata letak cucian robotic. 

3. Kuesioner 

Serangkaian pertanyaan yang akan dibagikan kepada 30 

responden untuk mendapatkan data primer tentang ketertarikan pada 

bisnis jasa pencucian mobil. 
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3.5 Metode Analis Data 

Analisis data yang di gunakan pada penelitian ini menggunakan 

analisis deskriptif kualitatif dan analisis deskriptif kuantitatif. Menurut 

(Sekaran,2006) analisis kuantitatif dilakukan dengan mengkuantifikasi 

data-data penelitian sehingga menghasilkan informasi yang dibutuhkan 

dalam analisis data.Analisis kualitatif merupakan analisis yang di gunakan 

terhadap data yang berwujud deskripsi logis yang berwujud kalimat/kata-

kata sedangkan Analisis kuantitatif merupakan analisis yang digunakan 

terhadap data yang berwujud angka-angka. 

Pada penelitian ini, tahap atau langkah terhadap setiap aspek 

dalam perencanaan bisnis jasapencucian mobil Neo robotic car wash: 

1. Aspek Pasar dan Pemasaran dihitung dengan metode kuantitatif 

dalam proses Segmenting, Targeting dan Positioning untuk 

mengetahui banyaknya pengunjung jasa pencucian mobil. 

2. Aspek Operasi dinilai dengan menggunakan metode kualitatif 

terkait dengan analisis layout dan metode kuantitatif terkait dengan 

HPP 

3. Aspek Sumber Daya Manusia dihitung dengan metode kuantitatif, 

yaitu jumlah tenaga kerja yang akan dipakai dalam Jasa pencucian 

mobil Neo robotic car wash 

4. Aspek Keuangan dinilai dengan metode kuantitatif terkait biaya 

modal, Net Present Value, Internal Rate of Return, Payback 

Period, dan Profitability Index. 


