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BAB III 

 

Metode Penelitian 
 

3.1 Penetapan Obyek Permasalahan 

Obyek permasalahan dari penelitian ini adalah mengenai perencanaan 

bisnis pada King Reptile On Food Truck, yang beralamat di Jl. Sriwijaya 

Semarang yang dilihat dari empat aspek, yaitu aspek pemasaran, aspek 

operasi, aspek SDM, dan aspek keuangan. 

3.2 Pengumpul Data 

3.2.1. Jenis Data dan Sumber Data  

Terdapat 2 jenis data dari para ahli (Wandansari, 2009). Data primer 

digunakan untuk mengetahui keadaan pesaing, harga mesin, harga 

peralatan, dan sebagainya. Sedangkan data sekunder adalah data yang 

sudah diolah dan disiapkan dengan baik yang didapatkan secara tidak 

langsung dengan bantua perantara. Data - data tersebut berhubungan 

dengan data keuangan atau investasi usaha, dan layout usaha. 

Sedangkan yang menjadi sumber data pesaing pedagang kuliner 

ekstrem di kota Semarang. 

3.3 Alat Pengumpulan data 

Menurut (Djaelani, 2013) ada 2 cara dalam metode mendapatkan data 

pada penelitian kualitatif dengan cara interaktif dan non-interaktif. Cara 

interaktif seperti wawancara dan observasi yang berperan serta, sedangkan 

cara non-interaktif sperti observasi yang tidak berperan serta,  juga kuesioner, 

mencatat ke dalam dokumen. Dan parstisipasi yang tidak berperan. 
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Pada penelitian ini alat pengumpulan datanya meliputi : 

4.3.1 Interview (wawancara mendalam) 

Sebuah kegiatan yang dilakukan dengan bertanya secara langsung 

kepada narasumber. (Djaelani, 2013) 

4.3.2 Observasi 

Melakukan obsevasi dengan cara mengamati di lapangan secara 

langsung untuk mendapatkan data primer penelitian. Peneliti 

melakukan observasi pada beberapa pedagang makanan ekstrem 

di kota Semarang. Aspek aspeknya adalah aspek pemasaran, aspek 

SDM, dan aspek operasi. 

4.3.3 Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengumpulan informasi dari pesaing yang 

dibuat dalam tulisan atau gambar.Data yang diperoleh antara lain 

tentang harga, jenis fasilitas, besarnya investasi yang dilakukan. 

3.4 Pemecahan Masalah / Analisis 

Untuk pemecahan masalah menggunakan kuantitatif dilakukan 

dengan analisa pada aspek keuangan dengan data yang akurat. Sedangkan 

untuk pembahasan aspek pemasaran, operasi, dan SDM dilakukan dengan 

analisis deskriptif kualitatif. 

Penilaian unsur diklasifikasikan sebagai berikut : 

1. Perencanaan aspek pemasaran : 

a. STP : segmen, target dan posisi pasar siapa yang akan dibidik 

melalui survey dari King Reptile 86 yang saat ini berdiri. 
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b. 7P : marketing mix yang ditetapkan dengan wawancara  dan 

observasi. 

c. Forecasting biaya pemasaran. 

2. Perencanaan aspek operasi : lokasi usaha, layout usaha, kapasitas, 

biaya opersional, HPP. 

3. Perencanaan aspek SDM : meliputi job description , job 

specification, struktur organisasi, kepemilikan usaha. 

4. Perancangan aspek keuangan :  

 

No. Keterangan Kategori 

1. PP > 5 tahun 

PP < 5 tahun 

Tidak layak 

Layak 

2. NVP negatif 

NPV positif 

Tidak layak 

Layak 

3. IRR < suku bunga 

IRR > suku bunga 

Tidak layak 

Layak 

4. PI < 1 

PI > 1 

Tidak layak 

Layak 
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Analisis aspek keuangan dilakukan dengan langkah – langkah : 

5. Payback Period 

Digunakan dalam perhitungan jarak waktu kembalinya modal. 

kian cepat payback period-nya kian baik pula bisnis tersebut. 

𝑃𝑃 =
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖

𝐾𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ
 × 1 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 

6. Net Present Value 

Nilai uang sekarang dengan nilai uang di masa depan pasti 

berbeda karena adanya factor interest rate.    

𝑁𝑃𝑉(𝑖) = ∑ (
𝐵𝑡

(1 + 𝑖)𝑡
) −  {(𝐶𝑜 +  ∑ (

𝐶𝑡

(1 + 𝑖)𝑡
)} 

𝑎𝑡𝑎𝑢 

𝑁𝑃𝑉(𝑖) = ∑𝑃𝐹𝑡 (𝐵𝑡) − ∑𝑃𝐹𝑡 (𝐶𝑡) 𝑑𝑖𝑚𝑎𝑛𝑎 𝑡 =  1, 2, 3, … … . . 𝑛  

Sedangkan 𝑃𝐹𝑡 = (1 + 𝑖)−𝑡 adalah faktor nilai sekarang. 

Dimana : 

NPV  = Nilai bersih sekarang. 

Bt  = Benefit  (aliran kas masuk pada periode t) 

i     = interest (tingkat bunga bank yang berlaku) 

t  = Periode waktu 

(1 + 𝑖)𝑡  = Discount factor atu faktor nilai sekarang atau (𝑃𝐹𝑡) 

Jika NPV positif, maka usaha diKatakan layak. 
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7. Internal Rate of Return 

Adalah sebuah interest rate (i) yang menjadikan nilai net present 

value berubah menjadi nol.  

Kriteria IRR : 

Jika IRR > MARR, maka bisnis patut pada sisi ke-

ekonomisannya. 

Dimana : 

MARR = Minimum Atractive Rate of Return (suku bunga). 

8. Profiatability Index 

Merupakan indeks keuntungan, jika PI > 1, maka usaha diKatakan 

layak.   

𝑷𝑰 =
𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 𝑷𝑽

𝑰𝑵𝑽𝑬𝑺𝑻𝑨𝑺𝑰 𝑨𝑾𝑨𝑳 (𝑴𝑶𝑫𝑨𝑳)
 

9. Analisa Sensitivitas  

Analisa yang digunakan untuk menghitung perbandingan antara 

tingkat penjualan terhadap pengeluaran sebuah perusahaan 

3.5 Berikut ini dijelaskan mengenai tabel data, sumber data, metode dan 

teknik analisis data : 
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Tabel 3. 1 Data, Sumber Data, Metode dan Teknik Analisa Data 

Keterangan Data Sumber Data Metode 

Pengumpulan Data 

Teknik Analisa Data 

Pemasaran a. STP 

- Segmenting 

- Targeting 

- Positioning 

King Reptile 86 

yang sekarang 

berdiri 

Observasi dan 

Survey 

Deskriptif dan dari hasil 

observasi peneliti 

b. 7P 

- Produk 

- Price 

- Promotion 

- Placement 

- People 

-  Process 

-  Pysical Evidence 

Calon Pemilik, 

pesaing 

Observasi Deskriptif dan dari hasil 

observasi peneliti 

c. Lokasi Calon Pemilik Observasi pesaing Deskriptif, yaitu di Jl. 

Sriwijaya Semarang 
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Operasi a. Layout ( tata letak) Internet, pesaing, 

ide pemilik 

Observasi pesaing Membuat layout 

berdasarkan pada efisiensi 

layout ruangan dan 

memaksimalkan kapasitas 

ruangan 

b. Kapasitas produksi Calon pemilik, 

pesaing 

Wawancara 

pesaing,Observasi 

pesaing 

Kuantitatif (estimasi 

kapasitas produksi) 

c. Biaya operasi (Biaya gaji, HPP, 

BOP) 

Calon pemilik Observasi pesaing Kuantitatif (perhitungan 

HPP didasarkan pada biaya 

operasi yang dikeluarkan) 

d. Fasilitas Pesaing Observasi pesaing Deskriptif kualitatif dari 

hasil observasi, yaitu berupa 

uraian hasil fasilitas yang 

disediakan dan sebagainya) 
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 e. Kualitas (skill karyawan) Pemilik Wawancara pesang, 

observasi pesaing 

Deskriptif kualitatif dari 

hasil observasi, yaitu dari 

uraian keterampilan 

karyawan yang dibutuhkan 

oleh perusahaan. 

SDM a. Kuantitas (jumlah karyawan) Pemiilik Wawancara pesang, 

observasi pesaing 

Deskriptif kualitatif dari 

hasil observasi, yaitu dari 

perkiraan jumlah karyawan 

yang dibutuhkan 

perusahaan. 

 b. Deskripsi dan spesifikasi pekerjaan. Pesaing Wawancara pesang, 

observasi pesaing 

Deskriptif kualitatif dari 

hasil observasi, yaitu dari 

uraian job description dan 

job specification. 

 c. Kompensasi Pesaing, internet Wawancara pesang, 

observasi pesaing 

Deskriptif kualitatif dari 

hasil observasi, yaitu dari 
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uraian jumlah kompensasi 

karyawan seperti gaji, 

tunjangan, jamsostek, dll. 

 d. Kesejahteraan karyawan Pesaing, internet Wawancara pesaing Deskriptif kualitatif dari 

hasil observasi, yaitu dari 

uraian kesejahteraan 

karyawan, seperti fasilitas 

yang diterima karyawan, 

jamsostek, dll. 

 e. Proyeksi / estimasi laba rugi Calon pemilik Dokumentasi Kuantitatif dengan proyeksi 

5 tahun ke depan 

Keuangan a. Arus kas Calon pemilik Dokumentasi Kuantitatif dengan proyeksi 

5 tahun ke depan 

  

b. Neraca 

 

Calon pemilik 

 

Dokumentasi 

 

Kuantitatif dengan proyeksi 

5 tahun ke depan 
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Perkiraan 

modal 120 

Jt 

c. Analisa kelayakan dan sensitivitas Calon pemilik Dokumentasi Kuantitatif (NPV, PI, IRR) 


