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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1. Obyek dan Lokasi Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah “Kedai Sandwich” yang akan dijalankan dengan 

cara offline atau menempati suatu tempat. Sedangkan produk inti dari “Kedai 

Sandwich” adalah sandwich. Lokasi yang dipilih sebagai tempat untuk menjual 

produk adalah disuatu bangunan rumah dikawasan Pleburan, Kota Semarang, 

Jawa Tengah. 

3.2.Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi yaitu sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang 

mempunyai karakteristik tertentu (Indriantoro & Supomo, 2002). Dalam 

penelitian ini, dikarenakan terdapat 7 (tujuh) aspek yang akan dikaji, maka 

tidak cukup hanya menggunakan satu populasi saja untuk keseluruhan aspek 

tersebut. Peneliti menentukan 3 (tiga) populasi yang sekiranya akan membantu 

peneliti mengkaji 7 (tujuh) aspek tersebut. 

1) Masyarakat kota Semarang yang mampu membeli dan pernah 

memesan sandwich di suatu kafe, yang memiliki pemasukan >Rp 

500.000 per bulan, bertempat tinggal di kota Semarang, berusia di 

antara 16 tahun s/d 50 tahun. 

2) Usaha kafe di kota Semarang yang memiliki menu sandwich. 

3) Usaha kafe di kota Semarang yang menerapkan sistem pemesanan 

dan pembayaran di depan dengan umur usaha lebih dari 4 tahun. 
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Sampel adalah bagian dari keseluruhan obyek (populasi) yang 

diambil sebagai obyek penelitian (Subiyanto, 2000). Dari 3 populasi yang 

sudah dijelaskan di atas, selanjutnya: 

1) Untuk masyarakat kota Semarang yang mampu membeli dan 

pernah memesan sandwich di suatu kafe, yang memiliki 

pemasukan >Rp 500.000 per bulan, bertempat tinggal di kota 

Semarang, berusia di antara 16 tahun s/d 50 tahun. Untuk populasi 

ini, peneliti menentukan sampel menggunakan teknik sampling 

insidental yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, 

yang berarti siapa saja yang kebetulan/insidental ditemui dan cocok 

sebagai sumber data bisa menjadi sampel penelitian (Sugiyono, 

2009). Peneliti menentukan responden akan berjumlah 30 orang 

dari populasi karena melihat saran yang dikemukakan oleh buku  

Research Methods For Business (1982:253) dalam buku Soegiyono 

(Sugiyono,2009:91) dan juga melihat kemampuan peneliti sendiri. 

2) Untuk populasi usaha kafe di kota Semarang yang memiliki menu 

sandwich, teknik sampling yang digunakan adalah metode 

purposive sampling yang berarti teknik pengambilan sampel yang 

terbatas pada jenis orang tertentu yang dapat memberikan informasi 

yang diinginkan (Sekaran, 2006). Sampel di sini peneliti ambil 2 

(dua) pemilik kafe, yaitu pemilik Covencove dan pemilik 

Sandwich.go. Selain karena kafe-kafe tersebut termasuk anggota 

populasi, juga dikarenakan peneliti ingin membandingkan 
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bagaimana ketertarikan masyarakat terhadap sandwich di dua kafe 

yang menjual menu sandwich tersebut. Faktor lain kenapa dua kafe 

tersebut dipilih adalah meskipun kedua kafe tersebut terhitung 

masih baru, kedua kafe tersebut tetap ramai, terutama pada akhir 

pekan. Faktor ini juga yang mengalihkan peneliti untuk 

menentukan sampel pada kedua kafe tersebut. 

3) Untuk populasi usaha kafe di kota Semarang yang menerapkan 

sistem pemesanan dan pembayaran di depandengan umur usaha 

lebih dari 4 tahun, peneliti juga menentukan sampel populasi ini 

dengan metode purposive sampling dan memilih kafe “Five Point” 

menjadi satu-satunya sampel. Meskipun tidak menjual menu 

sandwich namun “Five Point” menerapkan sistem pembayaran dan 

pemesanan yang akan diterapkan juga oleh Kedai Sandwich. 

3.3.Jenis Data dan Sumber 

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.  

1) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber 

asli (Indriantoro & Supomo, 2002). Perolehan data primer akan 

didapatkan melalui observasi, pembagian kuisioner dan melakukan 

wawancara. Data primer yang akan dibutuhkan dalam penelitian ini 

adalah data ketertarikan responden terhadap sandwich, data bauran 

pemasaran yang efektif dari 3 kafe sampel penelitian, data desain 

produk sandwich yang menarik, data keadaan lokasi di Jl Peleburan, 

data tata letak yang baik dalam “Kedai Sandwich”, data pemilihan 
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teknologi yang sebaiknya digunakan “Kedai Sandwich”, data terkait 

cara perekrutan, pelatihan, evaluasi kinerja dari 3 (tiga) kafe yang 

menjadi sampel penelitian, data deskripsi dan spesifikasi pekerjaan 

dari 2 (dua) kafe sampel penelitian (Covencove dan Sandwich.go), 

data cara pengelolaan limbah produksi dan tempat sampah dari 3 kafe 

sampel penelitian, data hasil kuesioner tentang kemasan ramah 

lingkungan dari Covencove dan Sandwich.go, data hasil observasi dan 

wawancara terkait sosial ekonomi, data hasil wawancara tentang 

hukum yang mengatur usaha kafe, dan data hasil wawanncara dalam 

bidang keuangan dari Covencove dan Sandwich.go. 

2) Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara 

tidak langsung oleh peneliti melalui media perantara, biasanya 

diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (Indriantoro 

& Supomo, 2002 : 147). Data sekunder dalam hal ini akan diperoleh 

melalui analisis catatan. Data sekunder dalam penelitian ini akan 

berupa data pengolahan proyeksi keuangan “Kedai Sandwich” dan 

penghitungan analisis kelayakan “Kedai Sandwich”. 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah : 

1) Observasi, ialah proses pencatatan pola perilaku subyek, obyek atau 

kejadian yang sistematik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan 

individu-individu yang diteliti (Indriantoro & Supomo, 2002:157).   
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Observasi dalam penelitian ini akan dilakukan untuk mengamati 

bauran pemasaran yang diterapkan oleh 3 kafe sampel penelitian. Lalu 

observasi juga dilakukan dalam mengamati desain produk, pemilihan 

lokasi, desain tata letak, dan pemilihan teknologi yang di pilih oleh kafe 

sampel penelitian. Selanjutnya observasi juga dilakukan untuk mengamati 

bagaimana perekrutan, pelatihan, cara evaluasi kinerja, implementasi 

deskripsi pekerjaan dan bagaimana spesifikasi pekerjaan yang ada pada 

kafe sampel penelitian. Dalam aspek lingkungan hidup, observasi 

dilakukan untuk mengamati bagaimana kafe sampel penelitian mengelola 

limbah hasil produksi, tempat sampah dan pemilihan kemasan ramah 

lingkungan. Kemudian, observasi juga dilakukan untuk mengamati apakah 

kafe sampel penelitian membawa dampak kepada lingkungan dalam hal 

sosial ekonomi atau terbukanya lapangan pekerjaan.  

2) Kuisioner, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya. (Sugiyono, 2009) 

Kuesioner dalam penelitian ini akan ditujukan kepada 30 

responden yang adalah sampel dari populasi masyarakat kota Semarang 

yang mampu membeli dan pernah memesan sandwich di suatu kafe, yang 

memiliki pemasukan lebih dari Rp 500.000 per bulan, bertempat tinggal di 

kota Semarang, berusia di antara 16 tahun s/d 50 tahun. Kuesioner akan 

dibagikan untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat terhadap 

konsep dari “Kedai Sandwich”, lalu juga untuk mengkaji bagaimana 
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segmentasi pasar dari “Kedai Sandwich”, penentuan pasar sasaran “Kedai 

Sandwich” sehingga “Kedai Sandwich” mampu menentukan posisi pasar. 

3) Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei 

yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian 

(Indriantoro & Supomo, 2002).  

Wawancara dalam penelitian ini akan digunakan untuk mengetahui 

bauran pemasaran kafe sampel penelitian. Wawancara juga akan dilakukan 

untuk mengetahui desain produk, alasan pemilihan tata letak, dan 

pemilihan teknologi dari kafe sampel penelitian. Wawancara juga akan 

digunakan untuk mengetahui cara perekrutan karyawan, pelatihan 

karyawan, evaluasi kinerja karyawan, deskripsi pekerjaan dan spesifikasi 

pekerjaan dari kafe sampel penelitian. Teknik wawancara selanjutnya akan 

digunakan untuk mengetahui bagaimana kafe sampel penelitian mengelola 

limbah hasil produksi, tempat sampah, dan penggunaan kemasan ramah 

lingkungan. Teknik ini juga akan peneliti lakukan untuk mengetahui 

apakah kafe sampel penelitian memberikan dampak dalam hal sosial 

ekonomi di lingkungan kafe sampel penelitian. Kemudian, wawancara 

dilakukan untuk mengetahui apa bentuk badan usaha dari kafe sampel 

penelitian, apa kewarganegaraan dari karyawan kafe sampel penelitian dan 

bentuk bisnis apa yang dijalankan oleh kafe sampel penelitian. Dan juga, 

wawancara dilakukan peneliti untuk mengetahui bagaimana kafe sampel 

penelitian mendapatkan asal sumber dana, dan biaya produksi untuk 

sebuah sandwich. 
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4) Analisis catatan, ialah salah satu bentuk pengamatan yang menganalisa 

catatan sejarah maupun catatan perusahaan baik publik atau swasta 

(Cooper & Emory, 1996). Analisis catatan dalam penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui bagaimana bentuk struktur organisasi kafe sampel 

penelitian dan laporan permintaan/penjualan sandwich dari kafe sampel 

penelitian. 

3.5. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik 

analisis kualitatif dan teknik analisis kuantitatif. Aspek yang menggunakan teknik 

analisis kualitatif adalah aspek pemasaran, aspek operasi, aspek sumber daya 

manusia, aspek lingkungan hidup, aspek sosial, dan aspek hukum. Sedangkan 

aspek keuangan menggunakan dua teknik analisis yaitu teknik analisis kualitatif 

dan kuantitatif.  

1. Aspek pemasaran.  

Pada aspek ini, teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. 

a. Segmentasi pasar, penetapan pasar sasaran, penetapan posisi pasar 

(STP) 

Data kualitatif diterima dari hasil pembagian kuesioner, wawancara 

dan observasi.  

Untuk STP data kualitatif hasil pembagian kuesioner selanjutnya 

direkapitulasi menggunakan Ms Excel. Rekapitulasi dengan Ms Excel 

akan menggolongkan profil responden menurut demografis, geografis, 

umur, pendidikan terakhir, jenis kelamin, dan pemasukan. Rekapitulasi 
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kemudian disajikan dalam bentuk tabel untuk menjelaskan bagaimana 

segmentasi pasar yang ada. 

Setelah pasar yang ada bisa diidentifikasi, kemudian ditentukan 

target pasar yang dituju. Target pasar yang dituju ditentukan dengan 

melihat segmen pasar mana yang berpotensi dan mampu “Kedai 

Sandwich” cakup. Penentuan target pasar di sini juga mengacu pada 

konsep bisnis dari “Kedai Sandwich”. 

Untuk penetapan posisi pasar, analisis ini harus dilakukan sesudah 

target pasar ditetapkan. Ada tiga langkah yang harus dilalui untuk 

menentukan posisi pasar : 

1. Mengidentifikasi keunggulan kompetitif 

Menganalisa keunggulan dari konsep bisnis “Kedai 

Sandwich”. Kemudian diinterpretasikan dalam tabel (tabel 

3.2.). 

Tabel 3.2 Template Keunggulan Kedai Sandwich 
Nama Kafe Keunggulan kompetitif 

Kedai Sandwich 1. Keunggulan 1 

2. Keunggulan 2 

3. Dst.. 

2. Memilih keunggulan kompetitif 

Tabel dari nomor satu kemudian dibandingkan dengan tabel 

(tabel 3.3) yang memuat kelebihan kafe pesaing yang 

dijadikan sampel penelitian. Dari hasil pembandingan 

diharapkan “Kedai Sandwich” dapat menentukan posisi 

pasarnya. 
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Tabel 3.3 Template Perbandingan Keunggulan Kompetitif 
Nama Kafe Keunggulan Kompetitif 

Kedai Sandwich a. Keunggulan kedai sandwich 1. 

b. Keunggulan kedai sandwich 2. 

c. Dst... 

Kafe pesaing 1 a. Keunggulan 1 kafe pesaing 1. 

b. Keunggulan 2 kafe pesaing 1. 

c. Dst... 

Kafe pesaing 2 a. Keunggulan 1 kafe pesaing 2. 

b. Keunggulan 2 kafe pesaing 2. 

c. Dst... 

3. Mewujudkan dan mengkomunikasikan posisi.  

Menggali lebih dalam apa yang mampu dan bisa dilakukan “Kedai 

Sandwich” untuk memberitahukan secara langsung maupun tidak 

langsung akan posisi pasar “Kedai Sandwich”. 

Untuk bauran pemasaran, data kualitatif hasil observasi dan 

wawancara kemudian direkap dan juga direduksi. Reduksi data di sini 

maksutnya adalah memilah data yang sekiranya tidak perlu. Hasil 

rekapitulasi selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel untuk 

mempermudah penarikan kesimpulan. Tabel akan menyajikan 

bagaimana hasil dominan dari kuesioner, bagaimana hasil observasi dan 

bagaimana hasil wawancara untuk tiap sub-variabel. Sub-variabel di 

sini adalah produk, harga, saluran distribusi, promosi, karyawan, 

suasana tempat dan proses (lihat tabel 3.4). Setelah itu, di dalam tabel 

juga akan ditambahkan bagaimana konsep bauran pemasaran “Kedai 

Sandwich” yang diharapkan dari konsep awal untuk tiap sub-variabel. 
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Dari kesemuanya itu kemudian akan dibandingkan, diuji dan 

disimpulkan secara deskriptif, untuk menjelaskan bauran pemasaran 

apa yang didapat. 

Tabel 3.4 Template Pengumpulan Data Bauran Pemasaran 
Sub-variabel Observasi Wawancara Kuesioner 

    
Kemudian juga dilakukan analisis untuk menentukan berapa biaya 

pemasaran dari Kedai Sandwich ini. Analisis pertama – tama dilakukan 

untuk memproyeksikan permintaan dari Kedai Sandwich sendiri. 

Proyeksi dilakukan dengan mengacu pada permintaan dari pesaing, 

Covencove dan Sandwich.go. Kemudian dilakukan penghitungan untuk 

berapa besar biaya pemasaran yang akan digunakan Kedai Sandwich.  

2. Aspek operasi. 

Aspek ini juga akan menggunakan analisis kualitatif untuk mengkajinya. 

Hasil observasi dan wawancara akan berupa data kualitatif. Data kualitatif 

kemudian akan diolah berdasarkan variable pada aspek operasi.  

2.1. Desain produk 

Peneliti hanya menggunakan 2 teknik saja dari 7 teknik yang 

dikemukakan oleh Render. Hal ini dikarenakan hanya 2 teknik 

tersebut yang mampu disesuaikan dengan “Kedai Sandwich” karena 

Jay dan Barry lebih fokus menjelaskan untuk perusahaan manufaktur 

dan sejenisnya. Maka, 2 (dua) teknik tersebut adalah : 
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a. Desain moduler 

b. Desain yang ramah lingkungan 

Desain moduler dalam hal ini dikaitkan dengan konsep Kedai Sandwich 

yang dalam penentuan isian ditentukan oleh pelanggan. Jadi, desain moduler 

disini adalah bagaimana desain yang ada seperti roti, isian sayur maupun daging 

serta saus mampu saling dipadu padankan. Dengan demikian untuk variabel ini, 

data kualitatif hasil observasi dan wawancara akan diuji dengan 2 teknik tersebut. 

Pengujian dilakukan dengan membandingkan apakah data kualitatif observasi dan 

wawancara melalui teknik tersebut atau tidak. Hasil pengujian akan 

diinterpretasikan dalam tabel (tabel 3.5). Lalu, tabel interpretasi tersebut akan 

menjadi referensi dalam penentuan desain produk dari “Kedai Sandwich” dan 

juga tetap melihat 2 teknik di atas. Hasil desain produk akan dijelaskan secara 

deskriptif dan juga melalui bentuk gambar dari desain produk “Kedai Sandwich”. 

Tabel 3.5 Template Pengumpulan Data Desain Produk 
Nama Kafe 
Pesaing 

Desain moduler Desain yg ramah lingkungan 

Observasi   

Wawancara   

 

2.2. Lokasi 

Lokasi dalam hal ini akan dianalisis dengan melihat beberapa faktor 

yang mempengaruhi pemilihan lokasi yang dikemukakan oleh Jay dan 

Render. Beberapa faktor tidak dipakai karena beberapa faktor 

ditujukan untuk perusahaan  manufaktur atau industri. Faktor yang 

digunakan adalah: 



55 
 

1) Kedekatan dengan pasar 

2) Kedekatan kepada pemasok 

3) Kedekatan kepada pesaing 

Data kualitatif wawancara dan observasi kepada kafe pesaing akan 

diuji berdasarkan tiga faktor di atas. Pengujian dimaksudkan untuk 

melihat,bagaimana pertimbangan pesaing dalam memilih lokasi dalam faktor-

faktor tersebut. Juga tidak menutup kemungkinan, alasan lain yang patut menjadi 

pertimbangan, akan muncul di luar faktor yang sudah peneliti tentukan. Hasil 

pengujian diinterpretasikan dalam tabel (tabel 3.6). Setelah itu, data kualitatif 

observasi ke lokasi “Kedai Sandwich” juga akan diuji berdasarkan 3 faktor di atas 

ditambah dengan faktor yang di dapat dari pesaing, kalau ada, dengan 

menggunakan tabel (tabel 3.7). Jika lokasi sudah memenuhi faktor dengan baik 

maka kemudian analisis akan berlanjut dengan mendeskripsikan apa alasan 

pemilihan lokasi “Kedai Sandwich”. 

Tabel 3.6 Template Pengumpulan Data Pemilihan Lokasi Pesaing 
Nama Kafe Pesaing Pengumpulan data 

Observasi Wawancara 
Kedekatan dengan Pasar   

Kedekatan dengan pemasok   

Kedekatan dengan pesaing   

 
Tabel 3. 7 Template Pengujian Lokasi Kedai Sandwich 

Lokasi Kedai Sandwich Pengumpulan data 

Observasi 

Kedekatan dengan Pasar  

Kedekatan dengan pemasok  

Kedekatan dengan pesaing  
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2.3. Layout (Tata letak) 

Data kualitatif observasi akan diuji dengan beberapa kriteria yang 

merupakan kriteria yang menunjukkan tata letak yang baik. Kriteria 

tersebut adalah : 

1) Lingkungan hidup dan estetika 

2) Aliran informasi  

Hasil pengujian tersebut kemudian akan digunakan untuk 

merumuskan bagaimana tata letak terbaik untuk “Kedai Sandwich” dan 

diinterpretasikan dalam tabel (tabel 3.8). Tata letak akan mengacu pada data 

kualitatif yang sudah diuji dan kemudian penyesuaian dilakukan untuk 

menutupi tata letak yang kurang dari hasil pengujian. Penjelasan tata letak 

tersebut akan diinterpretasikan dalam gambar desain tata letak dan disertai 

penjelasan. 

Tabel 3.8 Template Pengujian Tata Letak 
Kriteria tata letak Observasi 

Nama kafe pesaing 1 Nama kafe pesaing 2 

Lingkungan hidup dan 
estetika 

  

Aliran informasi   

 

2.4. Pemilihan teknologi  

Data kualitatif wawancara dan observasi kepada pesaing akan 

dianalisis dengan cara membandingkan dan menguji apakah 

pemilihan teknologi pesaing sesuai dengan konsep yang pesaing 

usung. 
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Dengan begitu, langkah analisis pemilihan teknologi diawali 

dengan data kualitatif wawancara dan observasi pesaing dibandingkan dan 

diuji dengan konsep mereka masing-masing. Hasil pembandingan dan 

pengujian akan diinterpretasikan dalam bentuk tabel (tabel 3.9). Dari tabel 

tersebut kemudian pemilihan teknologi (peralatan) oleh pesaing itu 

diaplikasikan kepada “Kedai Sandwich”. Namun, pengaplikasian tersebut 

harus melihat apakah sesuai dengan desain produk, apakah sumber daya 

manusia mampu menggunakan dan apakah mampu disesuaikan dengan tata 

letak “Kedai Sandwich”. 

Tabel 3.9 Template Perbandingan Pemilihan Teknologi 
Nama kafe pesaing Pengumpulan data 

Observasi Wawancara 

Kafe pesaing 1   

Kafe pesaing 2   

3. Aspek sumber daya manusia. 

Aspek ini akan menggunakan analisis kualitatif untuk mengkajinya. Data 

kualitatif hasil observasi dan wawancara, pertama–tama akan 

direkapitulasi. Hasil rekapitulasi kemudian disajikan dalam tabel (tabel 

3.10) sehingga variabel kafe pesaing dari aspek ini diketahui secara jelas. 

Namun terkhusus untuk struktur organisasi, hasil rekapitulasi berupa 

desain struktur organisasi kafe pesaing. Variabel aspek ini adalah : 

a. Deskripsi pekerjaan 

b. Spesifikasi pekerjaan 

c. Perekrutan dan seleksi 
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d. Pelatihan 

e. Struktur organisasi 

f. Evaluasi kinerja 

Lalu, dari tabel, tindakan kafe pesaing dalam aspek sumber daya manusia 

menjadi referensi untuk “Kedai Sandwich” dalam perencanaan sumber 

daya manusia. Hasil rekapitulasi berupa tabel kemudian akan menjadi 

referensi dalam analisis pekerjaan untuk “Kedai Sandwich”. Analisis 

pekerjaan dilakukan untuk mengetahui bagaimana deskripsi pekerjaan dan 

spesifikasi pekerjaan “Kedai Sandwich”. Setelah deskripsi pekerjaan dan 

spesifikasi pekerjaan dirumuskan, maka variabel yang lain pun dapat 

dirumuskan juga dengan mengacu pada hasil deskripsi dan spesifikasi 

pekerjaan tersebut. Penjabaran tiap variabel yang ditetapkan dari aspek ini 

dijabarkan secara deskriptif terkecuali untuk struktur organisasi yang akan 

diinterpretasikan dalam gambar struktur organisasi. 

Tabel 3.10 Template Rekapitulasi Aspek Sumber Daya Manusia 
variabel SDM Nama kafe pesaing a Nama kafe pesaing b 

Observasi Wawancara  Observasi Wawancara  

Deskripsi 
pekerjaan  

    

Spesifikasi 
pekerjaan 

    

Perekrutan & 
Seleksi 

    

Pelatihan     

Evaluasi kinerja     

 

  



59 
 

4. Aspek lingkungan hidup. 

Aspek ini akan menggunakan analisis kualitatif. Data kualitatif hasil 

wawancara dan observasi akan direkapitulasi untuk mereduksi data yang tidak 

perlu (tabel 3.11). Data kualitatif tersebut kemudian menjadi dasar 

pertimbangan bagaimana limbah hasil produksi akan diolah, bagaimana 

pengelolaan tempat sampah, dan bagaimana kemasan ramah lingkungan akan 

diolah. Keputusan diambil dengan melihat efisiensi dari cara pesaing 

mengelola aspek lingkungan hidup. Apabila diketemukan pesaing tidak 

melakukan pengelolaan, maka penentuan cara pengelolaan lingkungan hidup 

ditentukan sesuai konsep yang ada. Penjabaran tentang keputusan dan alasan 

pengambilan keputusan akan dijelaskan secara deskriptif. 

Tabel 3.11 Template Rekapitulasi Pengumpulan Data Aspek Lingkungan 
Hidup 

variabel aspek 
lingkungan hidup 

Nama kafe pesaing a Nama kafe pesaing b 

Observasi Wawancara  Observasi Wawancara  

Pengolahan 

limbah hasil 

produksi 

    

Pengelolaan 

tempat sampah 

    

Kemasan ramah 

lingkungan 

    

 

5. Aspek sosial  

Analisis untuk aspek sosial akan menggunakan analisis kualitatif. Data 

kualitatif observasi dan wawancara direkapitulasi untuk memilah data 
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yang tidak perlu. Hasil rekapitulasi disajikan dalam tabel (tabel 3.12). 

Tabel akan berisi tentang cara pesaing memperhatikan aspek sosial 

mereka, terlebih dalam hal ekonomi. Tabel tersebut kemudian akan 

menjadi acuan bagaimana tindakan yang akan diambil oleh “Kedai 

Sandwich” terkait sosial ekonominya. Hasil kajian akan dijelaskan secara 

deskriptif dengan alasan pengambilan keputusan. Bila tidak ditemukan hal 

demikian pada pesaing maka “Kedai Sandwich” akan memikirkan sendiri 

apa yang harus dilakukan agar mencakup aspek ini. 

Tabel 3.12 Template Rekapitulasi Aspek Sosial 

variabel  
Nama kafe pesaing  

Observasi Wawancara  

Ekonomi   

 

6. Aspek hukum.  

Aspek ini akan dikaji menggunakan analisis kualitatif. Data kualitatif 

wawancara direkapitulasi sesuai variabel aspek hukum. Variabel tersebut 

adalah bentuk badan usaha. Hasil rekapitulasi akan diinterpretasikan dalam 

tabel (tabel 3.13). Selanjutnya, hasil rekapitulasi tentang hukum apa saja 

yang dipatuhi pesaing diaplikasikan ke dalam “Kedai Sandwich” dengan 

mempertimbangkan konsep “Kedai Sandwich”. Hasil akhir aspek ini juga 

akan dijabarkan secara deskriptif. 

Tabel 3.13 Template Rekapitulasi Aspek Hukum 

Variabel  
Nama kafe pesaing a Nama kafe pesaing b 

Wawancara Wawancara 

Bentuk badan usaha   
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7. Aspek keuangan. 

Aspek keuangan akan menggunakan dua teknik analisis dalam 

pengkajiannya. Analisis kuantitatif akan dikaji dengan analisis statistik 

deskriptif. Sedangkan hasil dari penghitungan yang ada akan dijelaskan 

melalui analisis kualitatif.  

1) Kebutuhan dana. 

Kebutuhan dana terdiri dari biaya pemasaran, biaya operasi, biaya 

bahan baku, biaya operasional, biaya tenaga kerja langsung dan lain – 

lain. Data kuantitatif hasil analisis catatan dan data kualitatif hasil 

wawancara menjadi dasar penghitungan kebutuhan dana “Kedai 

Sandwich”. Hasil penghitungan akan diinterpretasikan dalam tabel dan 

disertai deskripsi untuk menjelaskan hasil tabel. 

2) Sumber Dana. 

Analisis untuk sumber dana ini tidak banyak dilakukan karena sumber 

dana dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti modal pemilik 

perusahaan, saham, kredit bank, atau pun sewa guna. Penentuan sumber 

dana hanya mengacu pada “Kedai Sandwich” sendiri terlebih kepada 

pemilik “Kedai Sandwich”. 

3) Proyeksi laporan arus kas, laporan laba rugi, dan laporan neraca. 

Kajian ini hanya bisa berdasarkan pada hasil penghitungan kebutuhan 

dana. Analisis kajian ini akan menggunakan metode rasio konstan. 

Proyeksi laporan-laporan ini akan berjangka 5 tahun ke depan. Hasil 
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proyeksi akan berupa tabel laporan arus kas, laporan laba rugi, dan 

laporan neraca. 

4) Analisis kelayakan. 

Data kuantitatif dan hasil penghitungan variabel sebelumnya menjadi 

acuan dalam melakukan penghitungan di analisa kelayakan “Kedai 

Sandwich” ini. Dari hasil penghitungan diharapkan “Kedai Sandwich” 

bisa dikatakan layak dalam hal keuangannya. 

- Net Present Value (NPV) diperoleh dengan jalan menghitung 

selisih antara jumlah kas yang keluar dari dana proyek dan kas yang 

masuk kedalam dana proyek tiap-tiap tahun, dengan satu tingkat 

persentase bunga yang telah ditentukan sebelumnya. 

Berikut ini rumus NPV: 

   Ko
i

cb
NPV

nt

t
t
tt 










 


1 )1(
 

dimana :  

b1 : annual gross benefit 

ct : annual cost 

(1+I)t : discounting factor (Df) 

Ko : initial  investment 

t=n : menunjukan umur ekonomis proyek 

t=1 : tahun pertama proyek 

Jika NPV (+), investasi diterima. Jika NPV (-), investasi ditolak. 
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- Internal Rate of Return (IRR) 

IRR sama dengan nilai konstan dari cash flow yang diharapkan 

dalam waktu yang akan datang atau penerimaan-penerimaan dari harga 

semula atau dengan kata lain tingkat pengembalian dengan pengeluaran 

investasi awal. 

)'"(
"'

'
' ii

NPVNPV

NPV
iIRR 




  

dimana : 

i’ : Discount factor (tingkat bunga) pertama dimana diperoleh 

NPV positif 

i” : Discount factor (tingkat suku bunga) kedua dimana diperoleh 

NPV negatif 

Kriteria Internal Rate of Return adalah : 

Jika IRR >= dari tingkat suku bunga bank, maka proyek diterima, 

jika IRR < dari tingkat suku bunga bank, maka proyek ditolak. 

- Profitability Index (PI) ini caranya adalah dengan menghitung 

melalui perbandingan antara nilai sekarang (Present Value) dari rencana 

penerimaan – penerimaan kas bersih dimasa yang akan datang dengan 

nilai sekarang (Present Value) dari investasi yang telah dilaksanakan 

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 =
Total PV

Investasi
 

Kriteria penilaian :  

Jika PI > 1, maka investasi diterima. Jika PI<1, maka investasi 

ditolak  
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- Payback Period adalah suatu periode yang diperlukan untuk 

menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan 

aliran kas 

𝑃𝑃 = 𝑛 +
𝑎 − 𝑏

𝑐 − 𝑏
 𝑥 1 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛  

Keterangan: 

PP = payback period 

n  = tahun terakhir di mana jumlah arus kas masih belum 

bisa menutupinvestasi awal 

a = jumlah investasi awal 

b  = jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke n 

c = jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke n + 1 

Jika nilai PP > umur ekonomis, ditolak. Jika PP < umur ekonomis, 

diterima. 

 

Hasil dari semua analisis aspek ini kemudian akan dijelaskan secara deskriptif 

untuk menjelaskan bagaimana hasil analisis aspek keuangan “Kedai 

Sandwich”.  
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Tabel 3.14 Jenis Data, Metode Pengumpulan Data, dan Sumber Data 

Jenis 
Data 

Aspek Variabel Indikator 
Metode 

Pengumpulan 
Sumber Data 

Primer Aspek Pasar 

dan 

Pemasaran 

Strategi pemasaran 1. Segmenting 

2. Targeting 

3. Positioning 

Kuesioner Masyarakat kota Semarang 

Bauran pemasaran 1. Product 

2. Price 

3. Place 

4. Promotion 

5. Physical 

Evidence 

6. Process 

7. People  

Kuesioner, 

Observasi dan 

Wawancara 

“Five Point”, “Sandwich.go” dan 

“Covencove”, “Kedai Sandwich” 

Aspek 

Operasi 

1. Desain Produk 

2. Lokasi 

3. Tata Letak 

4. Pemilihan Teknologi 

 Observasi, 

Wawancara 

“Kedai Sandwich” 

Lokasi rencana “Kedai Sandwich”, 

“Covencove” dan “Sandwich.go” 

“Five Point” 
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Jenis 
Data 

Aspek Variabel Indikator 
Metode 

Pengumpulan 
Sumber Data 

Primer Aspek 

Sumberdaya 

Manusia 

1. Perekrutan 

2. Pelatihan 

3. Evaluasi Kinerja 

4. Deskripsi Pekerjaan 

5. Spesifikasi Pekerjaan 

6. Struktur Organisasi 

 Observasi, 

wawancara, analisis 

catatan 

“Kedai Sandwich” 

“Sandwich.go”, “covencove” 

 

 Aspek 

Lingkungan 

Hidup  

1. Limbah Hasil 

Produksi 

2. Tempat sampah 

3. Kemasan Ramah 

Lingkungan 

 Observasi, 

Wawancara 

“Kedai Sandwich”, “Sandwich.go” dan 

“Five Point” 

 Aspek 
Sosial Sosial Ekonomi  

Observasi, 
wawancara 

“Sandwich.go”, ”Five point”, 
“covencove” 
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Jenis 
Data 

Aspek Variabel Indikator 
Metode 

Pengumpulan 
Sumber Data 

 
Aspek 

Hukum 

Bentuk Badan usaha  Wawancara “Kedai Sandwich” , “Covencove” dan 

“Sandwich,go” 

Data 

Primer 

dan 

Sekunder 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspek 

Keuangan 

Sumber Dana   Dana Pribadi 

Kebutuhan dana  1. Wawancara  

2. Observasi 

(analisis catatan) 

1. “Kedai Sandwich” 

2. Pengolahan data kebutuhan dana 

dan arus kas  

3. Covencove dan Sandwich.go 

Proyeksi Neraca 

Proyeksi Laba Rugi 

Proyeksi Aliran Kas 

 

Analisis Kelayakan 

 

 

 

 

1. Net Present 
Value 

2. Internal Rate 
of Return  

3. Profitability 
Index 

4. Payback 
Period  


