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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek dan Subjek Penelitian 

3.1.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah perencanaan bisnis Katering Maestro: Katering 

Bayi dan Anak di Kota Semarang. Perencanaan bisnis ini meliputi aspek 

pemasaran, SDM, operasi, dan keuangan dari suatu bisnis. 

 

3.1.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah individu-individu yang dapat memberikan 

informasi yang relevan dan akurat mengenai bisnis katering, sehingga 

perencanaan bisnis yang disusun menjadi relevan. Individu-individu tersebut 

adalah: 

1. Calon konsumen bisnis katering 

Kelompok ini diharapkan mampu memberikan informasi yang memadai 

mengenai karakteristik konsumen dan produk yang diinginkan sehingga dapat 

disusun program pemasaran yang relevan sesuai dengan segmentasi, targeting 

dan positioning. Adapun yang dimaksud dengan calon konsumen bisnis 

katering adalah orangtua atau pengambil keputusan untuk menggunakan 

layanan bisnis katering. Sampelnya adalah 30 responden berasal dari Semarang 

yaitu merupakan 15 orang konsumen dari Bebiluck dan 15  orang konsumen 

dari Katering Anak yang merupakan pesaing terdekat. 
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2. Pengusaha yang bergerak di bisnis katering (rekan yang bergerak di bisnis 

katering) 

Kelompok ini diharapkan mampu memberikan informasi yang memadai 

mengenai seluk beluk usaha katering sehingga dapat disusun aspek pemasaran, 

aspek SDM, aspek operasional dan aspek keuangan yang relevan. 

3. Konsultan di bidang perencanaan bisnis, terutama bisnis katering 

Kelompok ini diharapkan mampu memberikan informasi yang memadai 

mengenai seluk beluk usaha katering sehingga dapat disusun aspek pemasaran, 

aspek SDM, aspek operasional dan aspek keuangan yang relevan 

 

3.2 Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan data subjek (self-report data). Data subjek 

adalah data penelitian yang dilaporkan sendiri oleh responden secara individual 

atau secara kelompok (Indriantoro & Supomo, 2010). Selanjutnya respon dari 

responden dalam penelitian ini adalah respon tertulis dan lisan sebagai tanggapan 

atas wawancara yang diajukan oleh peneliti. Data subjek juga diperoleh melalui 

studi kepustakaan, yaitu pencarian literatur yang relevan baik melalui textbook 

atau penelusuran internet (Indriantoro & Supomo, 2010). 

Data subjek yang akan dilaporkan berisi tentang rasa makanan pada 

Katering Maestro, warna yang ada dalam makanan, bahan yang seperti apa yang 

digunakan, variasi bentuk yang digunakan saat menghias makanan sehingga 

membuat anak tertarik untuk memakannya, perbedaan rasa untuk bayi dan anak-
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anak yang seperti apa yang diberikan Katering Mestro, dan proses pembuatan 

makanan katering. 

 

3.3 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini merupakan data primer dan sekunder. 

Data primer berasal dari hasil wawancara terhadap informan penelitian 

(Indriantoro & Supomo, 2010). Sementara data sekunder berupa bukti, catatan, 

atau laporan historis yang tersusun dalam arsip, baik dipublikasikan maupun tidak 

dipublikasikan yang berkaitan dengan perencanaan atau implementasi 

perencanaan bisnis katering (Indriantoro & Supomo, 2010). 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penyusunan perencanaan bisnis ini 

menggunakan: 

1. Studi kepustakaan  

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan dan menyusun rangkaian konsep 

yang logis serta sistematis yang akan memberikan panduan internal dan 

eksternal perusahaan, dengan mencari dan membaca secara seksama buku 

cetak (text book) yang relevan, beberapa artikel dan jurnal, maupun berita 

yang berkaitan dengan jenis usaha dalam penelitian ini (Indriantoro & 

Supomo, 2010). Data dari studi kepustakaan ini meliputi perencanaan bisnis, 

strategi bisnis, manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia dan 

data kebutuhan katering di Kota Semarang. 
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2. Wawancara  

Pada penelitian ini juga dilakukan wawancara dengan calon konsumen, 

pengusaha katering, dan konsultan. Wawancara ini dilakukan dengan tujuan 

untuk memperoleh data/informasi ataupun untuk memperdalam pengetahuan. 

a. Calon konsumen bisnis katering, bertujuan untuk mendapatkan informasi 

yang memadai mengenai karakteristik konsumen dan produk yang 

diinginkan sehingga dapat disusun program pemasaran yang relevan sesuai 

dengan segmentasi, targeting dan positioning.  

b. Pengusaha yang bergerak di bisnis katering (rekan yang bergerak di bisnis 

katering), bertujuan untuk mendapatkan informasi yang memadai mengenai 

seluk beluk usaha katering sehingga dapat disusun aspek pemasaran, aspek 

SDM, aspek operasional dan aspek keuangan yang relevan.  

c. Konsultan di bidang perencanaan bisnis, bertujuan untuk mendapatkan 

informasi yang memadai mengenai seluk beluk usaha katering sehingga 

dapat disusun aspek pemasaran, aspek SDM, aspek operasional dan aspek 

keuangan yang relevan. 

 

3.6 Metode Analisis Data 

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 

kualitatif. Selain itu, juga digunakan statistik deskriptif yang tujuannya sebagai 

teknik analisis pendukung untuk memberikan deksripsi yang lebih komprehensif 

dari hasil analisis kualitatif.  
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1. Pemasaran 

Aspek pemasaran yang dikaji dalam analisis bisnis ini adalah 

segmentasi, targeting dan positioning, serta 7P. Segmentasi terdiri dari 

geografis, demografis, psikografis, dan perilaku yang diukur menggunakan 

kuesioner. Jenis data untuk segmentasi berupa data primer yang berasal dari 

calon konsumen Katering Bayi dan Anak Maestro. Dengan demikian, data 

penelitian untuk segmentasi berupa angka-angka sehingga dianalisis 

menggunakan statistik deskriptif. 

Targeting terdiri dari responsif, potensi penjualan, pertumbuhan 

memadai, dan jangkauan media yang diukur menggunakan kuesioner. Jenis 

data untuk targeting berupa data primer yang berasal dari calon konsumen 

Katering Bayi dan Anak Maestro. Dengan demikian, data penelitian untuk 

targeting berupa angka-angka sehingga dianalisis menggunakan statistik 

deskriptif. 

Positioning terdiri dari penting, unik, unggul, dapat dikomunikasikan, 

mendahului, terjangkau, dan menguntungkan yang diukur menggunakan 

kuesioner. Jenis data untuk positioning berupa data primer yang berasal dari 

calon konsumen Katering Bayi dan Anak Maestro. Dengan demikian, data 

penelitian untuk positioning berupa angka-angka sehingga dianalisis 

menggunakan statistik deskriptif.  

Bauran pemasaran yang dikaji dalam analisis bisnis ini adalah produk, 

harga, promosi, tempat, orang, proses, dan layanan konsumen yang diukur 

dengan menggunakan kuesioner dan dokumentasi (studi kepustakaan). Data 
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primer bersumber dari jawaban kuesioner dari calon konsumen Katering Bayi 

dan Anak Maestro dan hasil wawancara dengan pengusaha katering/kuliner; 

sedangkan data sekunder berasal dari dokumentasi (studi kepustakan). Dengan 

demikian jenis data penelitian berupa angka-angka (kuesioner) dan uraian kata 

(wawancara dan dokumentasi). Oleh karena itu, metode analisis data yang 

digunakan analisis statistik deskriptif dan analisis kualitatif. Analisis kualitatif 

pada dasarnya untuk memperjelas interpretasi hasil statistik deskriptif.  Berikut 

ini adalah diagram alur proses dari 7P: 
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2. SDM 

Aspek SDM terdiri dari memperoleh dan menyiapkan SDM, 

pengukuran kinerja dan pengembangan SDM, serta kompensasi. Memperoleh 

dan menyiapkan SDM meliputi prosedur rekruitmen dan seleksi, datanya 

merupakan data sekunder yang bersumber dari studi kepustakaan 

(dokumentasi). Dengan demikian data penelitian berupa uraian kata-kata yang 

selanjutnya dianalisis menggunakan teknik kualitatif. 

Pengukuran kinerja dan pengembangan SDM terdiri dari menentukan 

ukuran-ukuran kinerja, mengukur kinerja, dan feedback hasil pengukuran 

kinerja. Data ini bersumber dari studi kepustakaan (dokumentasi) sehingga 

termasuk jenis data sekunder.  Data penelitian berupa uraian kata-kata yang 

selanjutnya dianalisis menggunakan teknik kualitatif. 

Kompensasi pada dasarnya membahas mengenai sistem kompensasi 

yang akan diterapkan di dalam Bisnis Katering Bayi dan Anak Maestro. Data 

diperoleh melalui wawancara dengan pengusaha katering/ kuliner dan studi 

kepustakaan (dokumentasi), sehingga jenis data termasuk data primer dan 

sekunder. Data penelitian berupa uraian kata-kata yang selanjutnya dianalisis 

menggunakan teknik kualitatif. 

3. Operasi 

Aspek operasi terdiri dari lokasi operasi, mesin dan peralatan, tenaga 

kerja, dan lay-out. Lokasi yang strategis mampengaruhi seseorang dalam 

menimbulkan keinginan untuk melakukan pembelian karena lokasinya yang 

strategis, terletak di arus bisnis, dan sebagainya.Data ini merupakan data 
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sekunder yang bersumber dari survey. Data penelitian berupa peta lokasi 

usaha. 

Mesin dan peralatan terdiri dari fasilitas untuk menunjang bisnis. Data 

ini merupakan data sekunder yang bersumber dari studi kepustakaan 

(dokumentasi). Data ini merupakan data sekunder yang bersumber dari survey, 

wawancara dan dokumentasi. Data penelitian berupa data dan foto mesin yang 

digunakan. 

Tenaga kerja terdiri dari dengan jumlah karyawan yang dibutuhkan, 

upah mereka dan sebagainya pada Katering Bayi dan Anak Maestro. Data ini 

merupakan data sekunder yang bersumber dari studi kepustakaan 

(dokumentasi). Data ini merupakan data sekunder yang bersumber dari 

wawancara. Data penelitian berupa catatan jumlah dan upah tenaga kerja. 

Lay out terdiri dari efektivitas proses produksi dan fungsi masing-

masing ruangan pada Katering Bayi dan Anak Maestro. Penentuan layout 

peralatan proses produk meliputi pengaturan letak fasilitas-fasilitas operasi 

termasuk mesin-mesin, personalia, bahan-bahan, perlengkapan untuk operasi, 

penanganan bahan (material handling), dan semua peralatan sewa fasilitas 

untuk terlaksananya proses produksi dengan lancar dan efisien.   

Proses operasi atau produksi adalah cara atau metode untuk 

menciptakan atau menambah guna suatu barang atau jasa dengan 

memanfaatkan sumber yang ada.  Proses operasi atau proses produksi adalah 

suatu kegiatan dengan melibatkan tenaga manusia, bahan, dan peralatan untuk 

http://pend-ekonomi.blogspot.com/2013/01/proses-operasiproduksi.html
http://pend-ekonomi.blogspot.com/2013/01/proses-operasiproduksi.html
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menghasilkan produk yang berguna atau bernilai lebih. Atau dengan kata lain 

proses produksi adalah transformasi bahan (input) menjadi produk (output) 

4. Keuangan 

Aspek keuangan terdiri dari sumber modal, perincian pemakaian modal 

dasar, asumsi-asumsi sumber pendapatan dan biaya, serta analisis keuangan. 

Secara khusus untuk analisis keuangan membahas mengenai tingkat 

keuntungan dan tertib administrasi. Tingkat keuntungan dari Katering Bayi dan 

Anak Maestro diukur menggunakan rasio keuangan yang terdiri dari: 

a. Net Present Value (NPV) adalah selisih antara present value dari investasi 

dengan nilai sekarang dari penerimaan-penerimaan kas bersih. Nilai 

sekarang dihitung dengan menggunakan tingkat bunga yang relevan.  

NPV =  

Keterangan: CF = aliran kas per tahun pada periode t; I0 = investasi awal 

pada tahun 0; K = suku bungan (discount rate). 

Kriteria penilaian investasi untuk NPV adalah: 

Jika NPV>0, maka investasi dikatakan layak 

Jika NPV<0, maka investasi dikatakan tidak layak 

b. Payback Period (PP), adalah suatu metode berapa investasi akan kembali 

atau periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi 

(initial cash investment) dengan menggunakan aliran kas. Dengan kata lain 

PP adalah rasio antara initial cash investment dengan cashflow. Suatu 

investasi akan disetujui apabila PP lebih cepat atau lebih pendek dari PP 

yang disyaratkan oleh perusahaan. 
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Rumus PP jika arus kas dari suatu rencana investasi/proyek sama jumlahnya 

setiap tahun adalah PP =  x 1 tahun 

c. Profitabilitas Index (PI) adalah kriteria lain untuk mengukur rencana 

investasi, dengan rumus PI =  

Kriteria nilai PI adalah: 

1) Apabila PI> 1 maka rencana investasi diterima 

2) Apabila PI<1 maka rencana investasi ditolak 

3) Kemungkinan diterima jika NPV = 1 

d. Internal Rate of Return (IRR) merupakan indikator tingkat efisiensi dari 

suatu investasi. IRR merupakan metode yang digunakan untuk mencari 

tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang dari arus kas yang 

diharapkan di masa mendatang, atau penerimaan kas dengan pengeluaran 

investasi awal. 

I0 =  

Keterangan: t = tahun ke; n = jumlah tahun; I0 = nilai investasi awal, CF = 

arus kas; IRR = tingkat bunga yang dicari harganya. 

Jika nilai IRR yang didapatkan lebih besar dari rate of return yang 

ditentukan maka investasi dapat diterima, dan sebaliknya..  

NPV, PP, PI, dan IRR pada penelitian ini merupakan data angka-angka yang 

selanjutnya dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif. 

Administrasi diukur menggunakan ketertiban dalam pencatatan dan 

dokumentasi. Jenis data merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi 
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kepustakaan (dokumentasi). Dengan demikian, data penelitian berupa angka-

angka sehingga analisis data menggunakan teknik kuantitatif yaitu statistik 

deskriptif. 

Ringkasan dari analisis data dari masing-masing aspek perencanaan bisnis 

dari Katering Bayi dan Anak “MAESTRO” dapat dilihat pada Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 

Ringkasan dari analisis data dari masing-masing aspek perencanaan bisnis dari 

Katering Bayi dan Anak “MAESTRO” 

 
No Fokus Aspek Indikator Instrumen 

Pengumpulan 

Data 

Jenis dan Sumber Data 

1 Pemasaran STP Segmentasi: 

1. Segmentasi geografis 

 

2. Segmentasi demografis 

 

3. Segmentasi psikografis 

 

4. Segmentasi perilaku 

 

1. Membagi pasar berdasarkan geografis 

(wilayah Kota Semarang) 

2. Membagi pasar berdasarkan 

karakteristik demografis 

3. Membagi pasar berdasarkan gaya 

kepribadian dan kepribadian 

4. Membagi pasar berdasarkan 

pengetahuan, sikap, dan tanggapan 

terhadap produk 

Kuesioner, 

dokumentasi 
 Jenis data: primer 

dan sekunder 

 Sumber data: calon 

konsumen dan 

dokumentasi 

Targeting: 

1. Responsif 

2. Potensi penjualan 

3. Pertumbuhan memadai 

4. Jangkauan media 

 

1. Tanggapan calon konsumen positif 

2. Peluang pasar besar 

3. Perkembangan pasar memadai 

4. Penggunaan media promosi 

Kuesioner, 

wawancara, 

dokumentasi 

 Jenis data: primer 

dan sekunder 

 Sumber data: calon 

konsumen, 

pengusaha katering/ 

kuliner, studi 

kepustakaan 

Position: 

1. Penting 

2. Unik 

3. Unggul 

4. Dapat dikomunikasikan 

5. Mendahului 

6. Terjangkau 

7. Menguntungkan  

 

1. Produk dianggap penting oleh pasar 

2. Produk khas 

3. Produk unggul dibandingkan 

kompetitor 

4. Konsumen paham dengan produk 

5. Produk sulit ditiru oleh kompetitor 

6. Harga terjangkau 

7. Produk mendatangkan laba  

Kuesioner, 

wawancara, 

dokumentasi 

 Jenis data: primer 

dan sekunder 

 Sumber data: calon 

konsumen, 

pengusaha katering/ 

kuliner, studi 

kepustakaan 

7P 1. Product (produk) 

 

2. Price (harga) 

3. Promotion (promosi) 

4. Place (tempat) 

5. People (orang) 

6. Process (proses) 

 

7. Customer service 

(layanan konsumen) 

1. Produk inti, produk yang diharapkan, 

produk tambahan, produk potensial 

2. Harga terjangkau 

3. Metode promosi 

4. Lokasi produksi dan lokasi pemasaran 

5. Kualitas dan kuantitas SDM pemasaran 

6. Proses produksi, pemasaran, dan 

produk sampai ke konsumen 

7. Layanan konsumen (pemesan dan 

komplain konsumen) 

 

 

Kuesioner, 

Wawancara, 

Dokumentasi 

 Jenis data: primer 
dan sekunder 

 Sumber data:calon 

konsumen, 

pengusaha katering/ 

kuliner, studi 

kepustakaan 

 

2 SDM 

Memperole

h dan 

menyiapka

n SDM 

Kuantitas dan kualitas SDM 

optimal 

Prosedur rekruitmen dan seleksi Dokumentasi  Jenis data: sekunder 

 Sumber data: studi 

kepustakaan 

Pengukuran 

kinerja dan 

pengemban

gan SDM 

Evaluasi kinerja SDM 1. Menentukan ukuran-ukuran kinerja 

2. Mengukur kinerja 

3. Feedback hasil pengukuran kinerja 

Dokumentasi  Jenis data: sekunder 

 Sumber data: studi 

kepustakaan 

Kompensas

i 

Sistem kompensasi Kompensasi berdasarkan job grading/level  Wawancara 

 Dokumentasi 

 Jenis data: primer dan 
sekunder 

 Sumber data: 
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1. Pengusaha 

katering/ kuliner 

2. Studi 

kepustakaan 

3 Operasi Lokasi 

operasi 

Menentukan lokasi yang ideal 

dan strategis 

Menentukan lokasi yang ideal dan 

strategis 

Survey  Sumber data: 

1. Pengusaha 

katering/ kuliner 

Mesin dan 

peralatan 

Fasilitas perusahaan Fasilitas perusahaan Survey, 

Wawancara dan 

Dokumentasi 

 Sumber data: 

2. Pengusaha 

katering/ kuliner 

Tenaga 

kerja 

Jumlah dan Upah tenaga kerja Jumlah dan Upah tenaga kerja Wawancara  Sumber data: 

3. Pengusaha 

katering/ kuliner 

Lay-out Efektifitas produksi dan fungsi 

masing-masing ruangan 

Efektifitas produksi dan fungsi masing-

masing ruangan 

Dokumentasi  Sumber data: 
4. Pengusaha 

katering/ kuliner 

  Proses 

Produksi 

Cara atau metode untuk 

menciptakan atau menambah 

guna suatu barang atau jasa 

Cara atau metode untuk menciptakan atau 

menambah guna suatu barang atau jasa 

Survey, 

Dokumentasi 
 Sumber Data: 

5.   Pengusaha 

katering/ kuliner 

4 Keuangan Sumber 

modal 

Sumber modal Sumber modal Dokumentasi & 

wawancara 
 Jenis data: primer dan 

sekunder 

 Sumber data: 

1. Pengusaha 

katering/ kuliner 

2. Studi 

kepustakaan 

 

Perincian 

pemakaian 

modal 

dasar 

Perincian pemakaian modal 

dasar 

Perincian pemakaian modal dasar Dokumentasi & 

wawancara 
 Jenis data: primer dan 

sekunder 

 Sumber data: 

1. Pengusaha 

katering/ kuliner 

2. Studi 

kepustakaan 

 

Asumsi-

asumsi 

sumber 

pendapatan 

dan biaya 

Asumsi-asumsi sumber 

pendapatan dan biaya 

Asumsi-asumsi sumber pendapatan dan 

biaya 

Dokumentasi & 

wawancara 
 Jenis data: primer dan 

sekunder 

 Sumber data: 
1. Pengusaha 

katering/ kuliner 

2. Studi 

kepustakaan 

 

Tingkat 

keuntungan 

1. NPV 

 

 

2. PP 

 

 

3. PI 

 

 

4. IRR 

 

 

 

NPV =  

 

PP =  x 1 tahun 

 

 

PI =  

 

I0 =  

Dokumentasi Studi kepustakaan 

Administrat

if 

1. Pencatatan 

2. Dokumentasi 

1. Pencatatan setiap kali terjadi 

transaksi/kegiatan 

2. Setiap transaksi terdapat dokumen/bukti 

Dokumentasi Studi kepustakaan 

 

 


