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BAB III 

METODE  PENELITIAN 

 

3.1 Objek dan Lokasi Penelitian  

        Objek penelitian ini adalah  usaha Rainbow “The Bow”Food and Beverage. 

Lokasi  penelitian adalah Kota Semarang, Jawa tengah.    

  

3.2 Populasi , Sampel , dan Teknik Sampling 

A. Populasi  

                  Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.(Sugiyono, 2015) 

            Populasi dalam penelitian ini  yaitu pemilik usaha online shop 

makanan atau minuman yang berada di area Semarang, serta masyarakat 

yang  telah memiliki pengalaman dalam berbelanja makanan atau pun  

minuman pada usaha pesaing      

 

B. Sampel dan Teknik sampling  

                  Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Frey dkk, 125  yang 

dikutip oleh (Latham, 2007) bahwa sampling merupakan suatu kelompok populasi 

atau sub kelompok populasi. Sedangkan menurut Sugiyono bahwa sampel adalah 

bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang telah ada .  

Teknik sampling yang dilakukan oleh online shop The Bow ini adalah non 

probability dengan metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive 

sampling. Pengertian  dari purposive sampling menurut pendapat dari Sugiyono 

adalah teknik penentuan sampel yang berdasarkan pada pertimbangan tertentu. 

(Sugiyono, 2015).  

Berdasarkan pada pengertian tersebut maka penentuan sampel dari penelitian ini 

adalah berdasarkan pada pertimbangan atau kriteria :  
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1. Pengusaha online shop makanan atau minuman dengan jumlah 5 orang 

dengan  telah memiliki usaha  minimmal 6 bulan mengenai bagaimana 

permintaan dan penawaran terhadap produk mereka.  

2. 30 orang konsumen pesaing yang telah memiliki pengalaman  membeli 

makanan atau minuman  secara online dari usaha pesaing tersebut dengan 

alasan bahwa mereka memahami bagaimana penawaran yang dilakukan 

pemilik usaha online makanan dan minuman tersebut.  

3.3 Metode Pengumpulan data 

      Metode yang digunakan  dalam penelitian perencanaan bisnis ini adalah secara 

Kuantitatif dan juga kualitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode 

penelitian yang berdasarkan pada filsafat positiveisme dimana berguna untuk 

meneliti populasi atau sampel tertentu.  Artinya penelitian kuantitatif berguna 

untuk menghasilkan suatu penelitian yang lebih detail dan kongkrit. (Sugiyono, 

2015). Sedangkan untuk metode kualitatif adalah metode penelitian berdasarkan 

filsafat post positivisme untuk meneliti objek yang alamiah dengan analisa data 

yang induktif serta memiliki makna yang sebenarnya.(Sugiyono, 2015)  Metode 

kuantitatif yang dilakukan dengan melakukan perhitungan pada laporan keuangan 

dan analisa kelayakan investasi dari usaha “The Bow”. Untuk metode kualitatif 

berdasarkan pada hasil wawancara dan kuesioner yang diberikan kepada 

narasumber baik itu pesaing atau konsumen pesaing. 

 

a. Jenis dan Sumber Data 

         Sumber data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari hasil 

wawancara ataupun kuesioner kepada narasumber dan responden.  

1. Hasil wawancara kepada narasumber yang merupakan pesaing dari    

            online shop Rainbow.  

2. kuesioner yang diberikan kepada konsumen pesaing yang sebelumnya 

sudah memiliki pengalaman membeli makanan atau minuman secara online. 

  3. Hasil perhitungan   data  keuangan Rainbow”The Bow”     

   b. Teknik Pengumpulan Data  

1. wawancara    



32 
 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menginterview narasumber 

dalam jumlah responden yang lebih sedikit dengan permasalahan yang harus 

diketahui lebih mendalam. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur ataupun 

tidak terstruktur.Wawancara terstruktur dilakukan dengan mempersiapkan 

instrumen pertanyaan terlebih dahulu, serta menggunakan alat bantu seperti 

gambar, brosur, ataupun alat perekam untuk membantu melancarkan kegiatan 

wawancara. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang 

bebas dimana peneliti melakukan wawancara tanpa menyiapkan pertanyaan atau 

panduan wawancara. (Sugiyono, 2015).  Wawancara yang akan dilakukan pada 

penelitian ini adalah wawancara terstruktur  karena telah mempersiapkan 

pertanyaan untuk wawancara dengan tujuan agar wawancara yang dilakukan dapat 

lebih terarah serta sesuai dengan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan.  

 

            2. Kuesioner  

 Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang yang dilakukan 

dengan cara memberikan pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawab dengan variabel yang telah diketahui oleh peneliti. Kuesioner 

digunakan untuk responden yang jumlahnya lebih besar. Pernyataan pada 

kuesioner bisa tertutup ataupun terbuka. Pada penelitian tentang rencana bisnis ini 

juga akan dilakukan pemberian kuesioner kepada responden sesuai dengan kriteria 

yang telah ditentukan. Kuesioner yang dibagikan melalui Google form dengan 

alasan agar dapat lebih mudah untuk sampai ke responden dikarenakan terdapat 

beberapa responden yang hanya dapat mengisi formulir ketika sudah selesai 

bekerja atau malam hari. 

 

           3.Observasi  

                Menurut pendapat dari Sutrisno Hadi pada tahun 1986 yang dikutip 

oleh Sugiyono observasi adalah proses  yang komplek tersusun dari berbagai 

biologis dan psikologis. (Sugiyono, 2015). Observasi dilakukan apabila penelitian 

yang dilakukan berkenaan dengan perilaku manusia, gejala alam dan jika jumlah 

responden tergolong sedikit. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada 
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penelitian ini adalah wawancara kepada pengusaha online shop  makanan atau 

minuman dengan minimal 5 orang pengusaha yang akan menjadi narasumber. 

Kemudian juga akan dilakukan penelitian dengan menggunakan kuesioner 

dimana responden dari kuesioner ini adalah konsumen dari usaha pesaing  yang 

telah memiliki pengalaman dalam membeli makanan atau minuman secara online 

berjumlah 30 orang.  

          

3.4 Analisis Data  

 

   1 Alat analisa data 

        Alat untuk menganalisa data yang ada pada perencanaan bisnis online The 

Bow ini adalah  dengan cara non statistik  yaitu menggunakan analisis laporan 

keuangan dan  analisis penilaian investasi yaitu payback periode, NPV, IRR, serta 

PI. 

    Untuk analisa secara statistik yaitu akan digunakan analisa statistik yaitu 

dengan statistik deskriptif dimana hasil dari jawaban responden akan dilakukan 

analisa secara deskriptif  

 

 2  Teknik Analisis Data 

         Teknik analisis data adalah cara yang digunakan untuk menjawab dari 

rumusan masalah atau menguji hipotesis  yang telah ada dalam proposal 

penelitian. (Sugiyono, 2015).Tabel analisa data terdapat pada halaman berikutnya 

yaitu pada Tabel 3.1 
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                    Aspek          Indikator  Pengambilan Data dari             Analisa Data  

1. Aspek pasar&pemasaran 

  Segmenting  

  

  Demografi  

  

 Data kuesioner (usia , gender , dll) 

Secara deskriptif  

Pengelompokan berdasarkan 

usia,gender,dan pendapatan 

 Psikografis  dan   observasi pengguna internet  Pengelompokan berdasarkan 

gaya hidup dan karakter  

geografis  Kuesioner  kepada konsumen pesaing( 

yang sudah pernah membeli makanan atau 

minuman secara online) 

Pengelompokan berdasarkan 

wilayah, provinsi atau daerah  

  

  

 
Setelah itu dilakukan 

identifikasi dalam penentuan 

segmen pasar 

Secara deskriptif. 

Targeting   Pasar potensial   wawancara  kepada pesaing  Teknik analisa taksonomi  

  

  

  

konsumen pesaing( yang sudah pernah 

membeli makanan atau minuman secara 

online. 

Berdasarkan pada kategori 

yang ada pada segmentasi 

pasar kemudian melakukan 

pemilihan  target  

Berdasarkan segmentasi yang 

ada 

Positioning  (Brand Image ) hasil wawancara pesaing  Analisa komponensial  

 

kuesioner   konsumen pesaing( yang 

sudah pernah membeli makanan atau 

minuman secara online 

  

  

  

  

  

 Analisa deskriptif 

Analisa dilakukan dengan 

mendiskripsikan tentang 

kualitas produk agar dapat  

Menjangkau target pasar serta 

dapat bersaing dengan  

Kualitas dari produk tersebut. 

             Marketing Mix  price  wawancara kepada pesaing 

kuesioner kepada   konsumen pesaing( 

Analisis kopmponensial ( 

mencari ciri spesifik) 

Tabel 3.1 Teknik analisa data 
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    place        yang sudah pernah membeli makanan atau 

minuman secara online 

  

  

Analisa deskriptif  tentang 

bagaimana saluran distribusi 

akan dilakukan .  

promotion  Dengan mendiskripsikan 

produk makanan yang unik 

dan berkualitas 

Disesuaikan dengan apa yang 

calon konsumen tersebut 

inginkan. 

Menganalisa harga yang cocok 

disesuaikan dengan proses 

dalam berproduksi dan yang 

ingin diberikan kepada calon 

konsumen  
 

 

 

 

 

 

 

product  

  

  

Permintaan dan  

Penawaran   

  

  

  

  

  

  Kuesioner kepada  konsumen pesaing( 

yang sudah pernah membeli makanan atau 

minuman secara online.  

Analisa deskriptif 

  

  

  

  

  

Wawancara pesaing  

  

  

  

Teknik analisa komponensial 

Dengan mendeskripsikan  

Penawaran dan permintaan 

yang sangat  

Berpotensi dilakukan 

Oleh konsumen. 

2.Aspek Teknik&teknologi 

  

lokasi , tata letak  wawancara  pesaing  Teknik analisa komponensial   

Analisa berdasar jen is usaha 

yang akan dilakukan.  

Tabel 3.1 Teknik analisa data 
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teknologi yang  

digunakan  

  

  

Analisa bagaimana proses 

produksi akan dilakuakn 

Peralatan yang digunakan  

perencanaan  

produk  

  

  

  

  

Analisa proses pemilihan 

bahan – bahan baku produksi. 

3. Aspek keuangan  

  

  

  

laporan keuangan  kuantitatif  Hasil perhitungan data 

neraca  perhitungan  Aspek keuangan  

aruskas  Arus kas yang keluaran dan masuk  
 

NPV kelayakan nilai investasi  Hasil perhitungan NPV 

dianalisa  

  IRR menghitung tingkat bunga  Kemudian akan identifikasi 

dan  

  

  

  

  

  

  

  

PP 

  

 

menghitung periode penutupan  

investasi  

Disimpulkan bagaimana 

kelayakannya. 
 

PI 

  

aruskas bersih yang akan  

datang  

kelayakan  

investasi  

  

  

  

  

Dianalisa berdasarkan  hasil 

Perhitungan NPV, IRR,dll. 

4. Aspek SDM  job description  wawancara pesaing   Teknik analisa komponensial. 

Job spesification  observasi terhadap susunan  Analisa bagaimana proses 

dalam merekrut,menseleksi 

rekruitment  SDM yang ada pada usaha  Kemudian mendeskripsikan 

seleksi  rainbow (The Bow ) yang  Pekerjaan dan spesifikasi 

pekerjaan. 

    ada .  
 

5. Aspek yuridis  1. Badan  usaha  wawancara  pesaing  Teknik analisa komponensial 

2. bisnis yang  

dilakukan  

Analisa penentuan jenis  

Dan tempat usaha yang sah. 

3. tempat 

usaha  

Tabel 3.1 Teknik analisa Data 
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1.  Aspek Pemasaran  

     Tahapan analisa data pada aspek pemasaran yaitu untuk data hasil wawancara 

akan dianalisis dengan teknik analisa taksonomi dan komponensial dimana setiap 

instrumen pernyataan akan dianalisis lebih detail dan terfokus untuk dapat 

mengidentifikasikan marketing mix dan juga segmenting, targeting, dan 

positioning agar mengetahui apakah dapat diimplementasikan atau tidak. 

Sedangkan untuk data jawaban responden, akan dilakukan  analisa secara statistik 

deskriptif dengan cara deskriptif. Kemudian akan diidentifikasi bagaimana dalam 

menetukan segmenting, targeting, positioning, serta marketing mix 

 

   Segmenting   

            Untuk teknik analisis data pada segmentasi akan dianalisa secara deskriptif  

sesuai dengan data pendapatan yang diperoleh dari hasil survey kepada responden 

yang merupakan konsumen dari usaha pesaing yang telah memiliki pengalaman 

berbelanja online produk pesaingh tersebut. Setelah itu akan dilakukan 

pengelompokan berdasarkan usia, jenis kelamin, serta pendapatan. Identifikasi 

penetapan segmen juga dilakukan berdasarkan wilayah atau lokasi, kemudian 

karakter atau gaya hidup dari calon konsumen.  

 

      Targeting  

           Untuk penetuan target analisa yang dilakukan adalah berdasarkan hasil data  

yang didapatkan dari responden  dan narasumber mengenai segmentasi pasar yang 

ada,  kemudian dari kategori pada segmentasi pasar tersebut dievaluasi apakah 

sudah sesuai untuk diimplementasikan pada usaha Rainbow, jika analisa secara 

taksonomi( analisa detail pada kategori) sudah didapat kemudian akan ditarik 

kesimpulan mengenai pemilihan target pasar yang berpotensi untuk dituju 

disesuaikan dengan data yang diperoleh pada hasil wawancara ataupun kuesioner.  

 

   Positioning   
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           Pada positioning akan dilakukan analisa dengan teknik domain  dan teknik 

analisa taksonomi dimana dari elemen pernyataan atau indikator pada data yang 

didapat dari kuesioner ataupun wawancara akan dianalisa secara keseluruhan, 

setelah itu analisa dilanjutkan dengan mengidentifikasi keunggulan yang ada pada 

produk dari usaha Rainbow dari pada pesaing yang ada. Setelah identifikasi 

dilakukan maka akan dilakukan pengambilan kesimpulan mengenai keunggulan 

produk dari usaha ini dan juga citra merek yang dimiliki telah mampu untuk 

menghadapi persaingan atau belum dapat menghadapi persaingan serta melakukan 

pemilihan mengenai keunggulan dalam persaingan usaha.  

 

Marketing mix   

          Pada indikator ini akan dilakukan analisa secara komponensial dengan cara 

menganalisa secara lebih detail sesuai dengan setiap elemen yang ada pada 

marketing mix tersebut. Analisa dilakukan berdasarkan data yang didapat deri 

kuesioner yang diberikan kepada konsumen pesaing yang  telah berpengalaman 

dalam membeli produk online makanan dan minuman kepada usaha pesaing, 

dengan hasil jawaban responden tersebut peneliti nantinya dapat mengidentifikasi 

bagaimana proses dalam menentukan harga, serta produk yang seperti apa yang 

layak untuk ditawarkan kepada masyarakat disesuaikan dengan data dari 

responden tersebut. Kemudian untuk promosi analisa dilakukan apakah dengan 

menggunakan media sosial sudah dapat dilaksanakan dengan baik dan konsumen 

mengerti dengan jelas tentang produk yang ditawarkan. Kemudian untuk saluran 

distribusi akan dilakukan analisa bagaimana proses penyaluran produk ke 

konsumen dengan layak dan sesuai dengan sistem produksi. 

 

       Untuk promosi lainnya adalah promo pada ongkos kirim di tahun pertama dan 

kedua saat menggunakan ojek online. Penentuan biaya promo ongkos kirim 

dengan ojek online nantinya berdasarkan jumlah pesanan konsumen, kemudian 

jarak dari tempat pengiriman ke tempat penerima yang merupakan konsumen. 

Dari beberapa hal tersebut maka akan ditentukan biaya promo terhadap ongkos 

kirim (ongkir). 
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Penawaran dan permintaan   

         Untuk teknik analisa yang akan dilakukan terhadap indikator penawaran dan 

permintaan adalah teknik domain yang merupakan teknik analisa secara 

keseluruhan untuk dapat menemukan kunci atau inti dari data yang telah diperoleh 

yang berasal dari jawaban narasumber atau responden penelitian ini.  Setelah 

analisis dilakukan maka akan diidentifikasi mengenai produk yang seperti apa 

yang diinginkan konsumen pada umumnya berdasarkan data yang diperoleh dari 

konsumen usaha pesaing yang telah berpengalaman berbelanja online yang juga 

memiliki potensi nantinya akan menjadi konsumen usaha ini, kemudian akan 

disimpulkan mengenai penawaran  dan permintaan yang benar dan berpotensi 

dilakukan oleh calon konsumen tersebut.  

 

2. Aspek Teknik dan Teknologi   

    Tahapan dalam menganalisa aspek  ini adalah: 

1. Setelah melakukan wawancara atau observasi perlu menentukan 

atau menyimpulkan mengenai bagaimana sistem rancangan produk 

kita kemudian selanjutnya adalah mengidentifikasi apakah teknologi 

serta langkah – langkah yang digunakan dalam produksi telah 

efisiensi. dari data yang didapat kita identifikasi  dan dianalisa apa 

yang akan usaha ini gunakan dalam merancang produk seperti 

bagaimana bahan baku, teknik pembuatan dan lainnya. 

2.  Data observasi yang telah dicatat kemudian dibuat intisarinya. 

Setelah itu akan dilakukan identifikasi sistem produksi seperti apa 

yang sesuai atau layak untuk usaha online shop The Bow ini, 

kemudian hardware atau perangkat yang digunakan, serta proses 

perencanaan dan skala operasi dalan produksi yang dapat dilakukan 

oleh bisnis ini nantinya.   

3. Untuk analisa penentuan lokasi usaha berdasarkan hasil identifikasi  

data penelitian serta jenis usaha yang akan dilakukan. 

3.Aspek Keuangan  
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     Teknik yang dilakukan dalam menganalisa keuangan atau nilai investasi dari 

data keungan pada bisnis online ini adalah secara kuantitatif seperti  melakukan 

perhitungan pada setiap elemen keuangan yang ada seperti  laporan keuangan, 

neraca, serta arus kas. Analisa juga dilakukan melalui penilaian kelayakan 

investasi yang ada seperti :  

      1.Laporan keuangan 

         Akan dilakukan perhitungan data laporan keuangan terhadap usaha Rainbow 

ini dengan menghitung beberapa aspek keuangan seperti : 

         a.modal 

            Analisa terhadap modal diperoleh dari perhitungan data aktiva tetap, biaya 

modal untuk mempersiapkan peralatan, serta pengeluaran terhadap modal untuk 

bekerja  

          b.HPP 

Untuk dapat memperoleh HPP dimana merupakan harga pokok produksi  maka 

akan dilakukan perhitungan dari total pengeluaran biaya bahan baku, Depresiasi 

serta biaya operasional lainnya dengan jumlah produk yang akan diproduksi. 

Sedangkan untuk dapat mengetahui cara mementgukan HPP, yang merupakahn 

Harga pokok penjualan, akan dilakukian analisa secara kuantitatif berdasarkan 

pada jumlah penjualan dan biaya operasional untuk  penjualan lainnya.  

           c.Aruskas  

             Analisa pada arus kas dilakukan derngan caramenghitung laporan laba 

atau rugi terlebih dahulu, setelah itu akan dikurangi dengan pajak yang telah 

ditetapkan oleh undang – undang perpajakan, kemudian dapat disimpulkan hasil 

aruskas bersihnya. 

      2. Nilai kelayakan investasi  

           a. Payback Periode 

 

        Rumus  : Payback Periode = Nilai investasi     X1 tahun  
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  Kas masuk bersih  

          Dari perhitungan payback periode maka akan diketahui waktu periode 

pengembalian modal pada usaha Rainbow, Dari data perhitungan tersebut maka 

akan disimpulkan layak atau tidaknya usaha ini untuk dijalankan. 

      b.Metode Internal Rate of Return 

          Untuk tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang     

                             n 

                    Io = ∑    CFt  

                          t=1  (1+IRR)^t 

     

            Rumus IRR untuk interpolasi  

       IRR =P1-C1X-p1-p2 

         C2-c1 

    c.Metode NPV merupakan  perhitungan selisih nilai kedepan dan nilai 

sekarang dari penerimaan kas bersih di masa yang akan datang  

                Rumus : NPV= CFt 

                                          (1+r)^t 

                               Kriteria penilaian :  

1. Ketika NPV >0 maka usulan proyek di terima  

 2. Ketika NPV<0 maka usulan proyek ditolak  

3. Ketika NPV= 0 nilai perusahaan tetap walaupun   usulan 

proyek di terima atau di tolak. setelah dilakukan perhitungan NPV 

maka dapat kita simpulkan apakah usaha ini dapat dilakukan atau 

telah layak untuk dijalankan .  

         d.Menghitung indeks profit atau Profitability indeks dengan 

membandingkan nilai yang ada sekarang dengan nilai yang ada di masa 

mendatang  
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             Rumus : PV kas masuk /PV kas keluar 

 

e.Analisa kelayakan  

               Teknik analisa yang dilakukan mengenai kelayakan usaha adalah secara 

kuantitatif yang berdasarkan pada hasil perhitungan dari penilaian investasi 

sehingga akan muncul penilaian mengenai kelayakan dari usaha ini. Setelah 

seluruh elemen keuangan tersebut diperhitungkan maka kita dapat menganlisa 

kelayakan investasi seperti NPV pada usaha The Bow ini >o maka usaha atau 

bisnis ini memiliki kelayakan dalam investasi, sehingga dengan  menyimpulkan 

hasil perhitungan setiap elemen keuangan maka bisnis ini sangat layak untuk 

dijalankan.  Dengan demikian pada aspek keuangan ini analisis dilakukan dengan 

menyimpulkan hasil dari perhitungan setiap elemen keuangan  . Sehingga bila 

nilai NPV atau kelayakan investasi >0 maka bisnis ini akan dianggap layak 

nantinya.  

 

4.Aspek Sumber Daya Manusia   

      Akan dilakukan analisa dengan cara mengidentifikasi setiap instrumen 

pertanyaan dan jawaban yang dihasilkan dari wawancara dengan narasumber 

setelah dilakukan analisa maka akan ditarik kesimpulan apakah sistem 

pengelolaan sumber daya manusia yang dilakukan oleh pesaing dapat 

diimplemetasikan oleh usaha The Bow ini  atau perlu menerapkan sistem sumber 

daya manusia dari segi berbeda dengan pesaing yang ada. Identifikasi yang 

dilakukan berdasarkan analisa terhadap sistem rekruitment, seleksi, deskripsi 

pekerjaan, serta spesifikasi pekerjaan.  

 

     Selain analisa terhadap sistem  terhadap perekrutan serta pengelolaan MSDM 

pada usaha The Bow ini, maka akan dilakukan penetapan Gaji. Gaji akan 

disesuaikan dengan jumlah UMR dari daerah Kota Semarang serta akan dianalisa 

gaji yang sesuai berdasarkan kinerja karyawan serta tahun karyawan tersebut 

mulai bekerja.  
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5.Aspek Yuridis  

          Pada aspek ini teknik analisa yang dapat digunakan adalah melalui teknik 

kualitatif dimana setelah dilakukan wawancara kemudian dideskripsikan hasil dari 

wawancara tersebut secara detail mengenai bentuk badan usaha, lokasi bisnis, 

serta jenis atau bisnis apa yang akan dilakukan. Penjabaran merupakan 

kesimpulan dari hasil wawancara dimana elemen – elemen atau indikator yang 

ada pada aspek yuridis seperti:  

 

1.Bentuk badan usaha  

    Dasar yang terdapat di dalam badan usaha pada bisnis ini adalah dari 

segi kepemilikan usaha seperti perseorangan,  kelompok atau organisasi. 

 

   2.Bisnis yang akan dilakukan  

      Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara kepada narasumber 

akan dilakukan analisis secara lebih detail mengenai bisnis yang akan 

dilakukan setelah itu dilakukan identifikasi mengenai bisnis yang 

dilakukan apakah sudah sesuai dengan kriteria pada aspek yuridis atau 

belum sesuai.  

 

            3.Tempat atau di manakah lokasi  usaha ini atau bisnis akan dilakukan  

 Adalah penjelasan dari tempat dimana bisnis tersebut didirikan awalnya 

atau diusahakan, serta sah atau tidaknya usaha atau tempat usaha sesuai dengan 

hukum atau peraturan yang ada. Dari identifikasi terhadap ke 3 elemen diatas 

maka selanjutnya adalah analisa bagaimana penerapan baik bentuk badan usaha, 

kemudian usaha yang dijalanka, serta tempatnya sesuai dengan kebutuhan dari 

usaha Rainbow “The Bow” ini.  

 

 

 

 


