
31 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek dan Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan cara observasi dan wawancara di unit bisnis usaha 

cafe restaurant Du Cafe Semarang yang beralamat di Jalan Durian Raya No. 21, 

Pedalangan, Srondol Wetan, Banyumanik, Srondol Wetan, Banyumanik, Kota 

Semarang. Pemilihan objek penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) dengan 

pertimbangan bahwa unit usaha ini bergerak dibidang kuliner. 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2.1  Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

3.2.1.1 Metode Studi Dokumen 

Metode ini dilakukan dengan melakukan pengambilan data secara 

langsung terhadap sumber data dari usaha bisnis Du Café Semarang yaitu data 

informasi biaya , daftar harga produk makanan ,data penjualan dan data kriteria 

pelanggan Du Cafe Semarang. 

3.2.1.2 Metode kuisioner 

Metode ini diaplikasikan dengan membagikan kuisioner kepada para 

pelanggan Du Café Semarang yang sedang berapa di lokasi usaha bisnis ini 
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beroprasi yaitu di jalan Durian Raya No. 21, Pedalangan, Srondol Wetan, 

Banyumanik Semarang. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

Secara umum dalam mengolah data dalam penelitian, dapat dibedakan menjadi 

2 (dua) bentuk sesuai dengan jenis pendekatan apa yang digunakan di dalam penelitian, 

kedua jenis pendekatan ini adalah : 

3.3.1.1 Data Primer : Data primer dari penelitian ini adalah data hasil dari 

wawancara dan observasi langsung ke objek penelitian serta survey pelanggan, 

yang dilakukan dengan membagikan kuisioner mengenai kriteria konsumen 

kepada para pelanggan yang ada di usaha bisnis Du Café Semarang. 

3.3.1.2 Data Sekunder :   Data sekunder dari penelitian ini adalah data yang 

didapatkan dari sumber yang sudah ada yaitu dapat berupa laporan atau catatan 

arsip perusahaan. Peneliti menggunakan data biaya dari setiap produk yang 

akan diteliti (data biaya produk makanan aneka steak, aneka nasi ayam dan 

aneka nasi goreng), dan data dari daftar harga dari setiap menu produk yang 

akan diteliti (data biaya produk makanan aneka steak, aneka nasi ayam dan 

aneka nasi goreng) dari usaha bisnis Du Café Semarang. 
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3.3.2 Sumber Data  

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data internal, 

yaitu merupakan data yang disimpan dalam satu atau beberapa tempat dalam 

suatu organisasi (Berencana, n.d.). Sumber data internal  dari usaha bisnis Du 

Café Semarang, yaitu data biaya untuk setiap produk, data daftar harga produk 

dan data penjualan produk tersebut serta data kuisioner dari pelanggan. 

3.4 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini , peneliti menggunakan metode analisis deskriptif . 

Dengan menyajikan data-data informasi terkait laporan keuangan dan data bahan baku 

yang didapat dari hasil penelitian, yang menggambarkan kondisi usaha bisnis Du Cafe 

Semarang . Dan Peneliti menggunakan teknik analisis konsumen yaitu metode Quality 

Function Deployment, untuk mendapatkan informasi mengenai kualitas konsumen 

sebagai data informasi untuk melakukan penelitian dan pengembangan produk 

makanan dari usaha bisnis Du Cafe Semarang.  

Kemudian dari data informasi laporan keuangan, data bahan baku dan hasil 

informasi dari analisi konsumen Quality Function Deployment ini , akan digunakan 

oleh peneliti untuk menentukan target costing, yang memiliki tujuan untuk 

mendapatkan informasi mengenai harga pokok dan keuntungan yang diharapkan 

perusahaan. 
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3.5 Langkah Analisis 

Adapun langkah analisis dalam penelitian ini, yakni : 

3.5.1 Menentukan harga yang kompetitif 

Dalam menentukan harga jual yang kompetitif untuk sebuah produk ataupun 

jasa , pasti ada keterlibatan dari pihak manajemen sebuah unit bisnis. Karena harga jual 

merupakan salah satu bagian penting dari sebuah usaha bisnis yang dapat 

mempengaruhi tingkat pendapatan sebuah usaha. Penting bagi manajemen untuk 

cermat dalam menetapkan harga jual produknya. Dari pihak Du Cafe Semarang sendiri 

ingin menetapkan harga dibawah atau setara dengan harga pesaing. Ketentuan yang 

ada adalah , harga akan setara dengan pesaing namun memiliki kualitas yang lebih baik 

atau dengan kualitas yang sama namun harga jual lebih murah. 

3.5.2 Menentukan laba yang diinginkan 

Laba yang diinginkan oleh usaha bisnis Du Cafe Semarang ini adalah sebesar 

25% dari harga jual, informasi ini didapatkan secara langsung melalui wawancara dan 

anailis yang dilakukan kepada owner dan manajemen Du Cafe Semarang. 

3.5.3 Menentukan Target Costing 

Setelah menentukan harga yang kompetitif dan laba yang diinginkan dari usaha 

bisnis Du Cafe Semarang ini, maka analisis selanjutnya adalah menentukan target 

costing. Pada tahap ini harga produksi akan di analisis dengan menentukan biaya 
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produksi yang dikeluarkan berdasarkan harga kompetitif dengan tujuan untuk 

mencapai laba yang diinginkan oleh usaha bisni Du Cafe Semarang. 

 

 

3.5.4 Quality Function Deployment 

Adalah integrasi teknik nilai analisis pemasaran dan penetapan target costing, 

yang dapat digunakan untuk membantu menentukan komponen dari produk mana yang 

ditargetkan untuk dilakukan desain ulang dalam usahanya untuk menentukan biaya 

yang lebih kompetitif. Karena dengan Ini membantu desainer dan manajer memecah 

target total biaya produk ke dalam komponen yang membentuk produk. Dan dari 

analisis ini juga nantinya akan dapat menentukan indeks penting yang diinginkan 

konsumen melalui kriteria kualitas yang diinginkan konsumen. Sehingga dalam 

melakukan desain ulang sebuah produk nantinya akan disesuaikan dengan informasi 

yang di dapatkan melalui metode Quality Function Deployment, dan nantinya akan 

membantu unit usaha ini dalam menetapkan target costing yang lebih tepat. 

3.5.4.1 Adapun langkah analisis Quality Function Deployment : 

3.5.4.1.1 Tentukan kriteria pembelian pelanggan untuk setiap aspek 

penelitian , dalam penelitian ini kita akan mengkaji tentang 

kriteria makanan minuman dan area lokasi cafe restaurant  ini dan 

kemudian membuat urutan perigkat kriteria 

Target Costing = harga jual yang diharapkan – laba yang diinginkan. 
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3.5.4.1.2 Identifikasi komponen produk dan biaya produksi masing-masing 

komponen yang menjadi aspek penelitian  

3.5.4.1.3 Tentukan bagaimana komponen berkontribusi terhadap kepuasan 

pelanggan. 

3.5.4.1.4 Langkah terakhir adalah menentukan indeks penting dari setiap 

komponen, dengan menggabungkan informasi dalam langkah satu 

dan tiga dan kemudian membandingkannya dengan informasi 

biaya pada langkah 2.  

3.5.5 Metode Rekayasa Nilai ( Value Engineering) 

Dari informasi yang di dapatkan melalui analisis Quality Function Deployment 

ini juga nantinya akan dapat digunakan dalam tahap rekayasa nilai ini dalam usahanya 

untuk menurunkan biaya produk. Dan untuk mencapai, target costing berdasarkan 

target laba yang lebih baik serta meningkatkan keuntungan usaha bisnis Du Cafe 

Semarang yang diinginkan, tentunya ada alternatif yang akan ditawarkan sebagai 

bentuk untuk proses pengambilan keputusan yang sesuai dengan ketentuan dalam 

tahapan menentukan target costing sebuah produk 

 

 

 

 

 


