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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.Lokasi Penelitian 

 

Lokasi penelitian yang saya ambil terutama di kota Semarang. Dengan cara 

pengambilan data secara acak ke 30 orang yang mengunakan kacamata/ 

memiliki keluarga yang berkacamata. Yang membuat optik Yobel menarik 

adalah adanya fasilitas pembelian secara online dan juga dapat dipanggil ke 

rumah para pelanggan di area Semarang. 

 

3.2. Populasi dan Sample 

 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (sugiyono,2015). 

Populasi yang diambil oleh peneliti untuk meneliti adalah orang yang 

menggunakan kacamata atau memiliki keluarga yang menggunakan kacamata. 

Usia responden 17 tahun ke atas. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut (sugiyono,2015). Sampel yang diambil saat penelitian ini adalah 30 

responden karena untuk penelitian korelasi jumlah minimalnya 30 untuk 
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memperoleh hasil yang baik. Metode dalam pengambilan sampel dilakukan 

secara random kepada 30 orang yang menggunakan kacamata atau memiliki 

keluarga berkacamata yang sedang kumpul-kumpul / nongkrong di daerah 

sidodadi, IKIP PGRI. Saya memilih lokasi tersebut karena banyaknya 

mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah, dan karena padatnya kegiatan 

maka mereka sering tidak memiliki waktu untuk mencari kacamata 

 

3.3.Jenis Data dan Sumber 

 

     Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer.  Jenis data yang 

peneliti gunakan didapat langsung dari hasil pengisian kuisioner yang telah 

dibagikan kepada para responden. Menurut sugiyono,(2012)Data primer adalah 

data yang diperoleh secara langsung dari sumber data. Data diperoleh dari 

pengisian kuisioner yang di isi oleh para respondend yang menggunakan 

kacamata atau keluarganya yang berkacamata.  
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3.4.Metode Pengumpulan Data 

 

     Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti kali ini menggunakan 

metode observasi, wawancara dan pembagian angket. Observasi yang 

dilakukan hanyalah sebatas mengamati pesaing, bagaimana cara mereka 

melayani konsumennya. Dan apa yang mereka lakukan untuk menarik 

konsumennya.  

Observasi adalah menurut Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa, 

observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang 

tersusundari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang 

terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. (sugiyono,2015). 

Kuesioner/ angket merupakan teknik pengumpilan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertannyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawab. (sugiyono,2015). 

 

3.5.Teknik Analisis Data 

 

Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis kualitatif dan 

kuantitatif. 

1. Metode Analisis Kualitatif 

 Metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. 

Menurut sugiyono (2008) data kualitatif digunakan untuk menganalisis 
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segemen pasar (segmen demografis, geografis, psikografis, maupun 

prilaku), target pasar, positioning, aspek SDM, dan aspek oprasi dalam 

lokasi oprasi, mesin dan peralatan. 

2. Metode Analisis Kuantitatif 

 Metode yang dikategorikan sebagai metode ilmiah karena telah memenuhi 

kaidah-kaidah ilmiah yang empiris, obyektif, terukur,rasional dan sistematis. 

Menurut sugiyono (2008) Data kuantitatif digunakan untuk menganalisis 

proyeksi permintaan, proyeksi penjualan, hpp, volume oprasi, aspek 

keuangan dan analisis kelayakan. 

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) 

Data primer Observasi  Responden yang 

dibagi kuesioner 

Geografis 

(masyarakat di 

semarang) 

Data primer Kuesioner  Masyarakat kota 

semarang yang 

menggunakan 

kacamata 

Perilaku  Data primer Observasi  Responden yang 

dibagi kuesioner 

Targeting Memilih target yang 

potensial 

Data primer Observasi  Hasil dari data 

segmentasi 

Positioning Kelebihan yang 

dimiliki 

Data primer Observasi 

pesaing 

Pesaing optic 

yobel 

Bauran 

pemasaran 

Produk Data primer Observasi 

pesaing 

Kualitas Barang 

yang di jual 

pesaing 

Price Data primer Observasi 

pesaing 

Harga yang 

ditawarkan 

pesaing 
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Place Data primer Observasi  Tempat 

distribusi 

Promotion Data primer Observasi  Prilaku 

masyarakat 

People Data primer Observasi 

pesaing 

Konsumen 

Process Data primer Observasi 

pesaing 

Pesaing dari 

optic yobel 

Physical evidence Data primer Observasi 

pesaing 

Pesaing dari 

optic yobel 

Aspek 

oprasional 

Lokasi Lokasi oprasi Data primer Observasi Lokasi produksi 

Volume oprasi Kemampuan 

produksi setiap hari 

Data primer Observasi Kecakapan SDM 

Mesin dan 

peralatan 

Mesin dan peralatan 

yang digunakan 

Data primer Observasi Peralatan yang 

digunakan 

Bahan baku 

dan bahan 

penolong 

Bahan yang 

digunakan untuk 

membuat kacamata 

berukuran 

Data primer Observasi Bahan baku 

Tenaga kerja Jumlah tenaga kerja Data primer Observasi Kebutuhan SDM 

Tata letak Tata ruang yang 

dibutuhkan untuk 

produksi 

Data primer Observasi Kemudahan 

menggunakan 

Aspek SDM Perencanaan 

SDM 

Jumlah tenaga kerja 

yang dibutuhkan 

Data primer Observasi  Tingkat kesulitan 

pekerjaan 

Rekuitmen Pembukaan 

lowongan pekerjaan 

Data primer Observasi Sesuai jumlah 

yang ingin dicari 

Kompetensi Kompetensi para 

karyawan 

Data primer Observasi Calon karyawan 

Aspek 

keuangan 

Kebutuhan 

dana 

 Data 

perkiraan 

Perhitungan Berdasarkan 

aspek operasi 

Sumber dana  Perkiraan 

dana 

Perhitungan Asset pribadi 

Proyeksi 

neraca 

 Laporan 

keuangan 

Perhitungan Perkiraan 

pendapatandan 

pengeluaran 

Proyeksi laba 

rugi 

 Laporan 

keuangan 

Perhitungan Perkiraan laba 

rugi 

Proyeksi aliran 

kas 

 Laporan 

keuangan 

Perhitungan Perkiraan aliran 

kas 

 


