
 31 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Obyek dan Lokasi Penelitian  

Idealnya setiap penelitian yang dilakukan memiliki populasi dan sampel sebagai 

wilayah objek yang hendak diteliti yang menjadi pokok pada penelitian ini adalah 

melihat pengujian terhadap hasil socialpreneur bank sampah di RW.01 Kelurahan 

Randugarut Kecamatan Tugu Kota Semarang. 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian  

1. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi 

dalam penelitian ini adalah penduduk RW.01 Kelurahan Randugarut 

Kecamatan Tugu Kota Semarang. 

2. Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti, dipandang 

sebagai suatu pendugaan terhadap populasi, namun bukan populasi itu 

sendiri. Sampel dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya 

mewakili keseluruhan gejala yang diamati. Ukuran dan keragaman sampel 

menjadi penentu baik tidaknya sampel yang diambil. Pada penelitian ini 

menggunakan sample tidak acak / teknik purposive sampling (non random) 

atau non-probabilitas. Sample pada penelitian ini adalah 3 orang pengepul 

sampah. 

3.3 Teknik pengambilan sampel 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan purposive 

sampling yaitu pembisnis daur ulang sampah di daerah sekitar RW.01 Kelurahan 

Randugarut Kecamatan Tugu Kota Semarang. 

sampel dalam penelitian ini harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya: 

1. Sudah menjalankan bisnis daur ulang 

2. Yang mengetahui masalah sampah 

3. Mengetahui jenis-jenis sampah 
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3.4 Sumber Data 

- Data Primer 

Penelitian ini menggunakan sumber data primer, dimana sumber  data yang 

diperoleh adalah sumber data yang langsung diperoleh dari sumber asli 

warga sekitar. Peneliti secara khusus mengumpulkan data primer untuk 

dapat menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa opini dari 

seseorang atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian 

atau kelompok, dan hasil pengujian. Dalam penelitian ini data yang 

diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pengepul sampah di daerah 

semarang  

- Data Sekunder 

Data yang diperoleh dengan cara membaca dan memahami media-media 

yang ada (Sugiyono, 2007). 

3.5 Metode Pengumpulan Data  

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan tentang metodologi yang akan peneliti 

gunakan dalam melaksanakan penelitian. Bagian-bagian yang termasuk di 

dalamnya yakni, metode penelitian, populasi dan sampel, variable penelitian, 

teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan analisis data. 

1. Wawancara  

Untuk memperoleh informasi dari sumber secara langsung dapat di lakukan 

dengan wawancara. Dalam penelitian ini wawancara pada warga RW 01 

Kelurahan Randugarut Kota Semarang untuk memperoleh data 

2. Observasi 

Pengamatan yang dilihat secara langsung pada objek penelitian untuk 

melihat secara langsung kegiatan yang di lakukan. Dalam penelitian ini 

observasi yang dilakukan adalah pada wilayah RW 01 Kelurahan 

Randugarut  Kota Semarang 
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3.6 Metode Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif. 

Analisis kuantitatif dilakukan dengan mengkuantifikasi data-data penelitian 

sehingga menghasilkan informasi yang di butuhkan dalam analisis data. Analisis 

kualitatif adalah analisis yang digunakan terhadap data yang berwujud deskripsi 

logis yang berupa kalimat atau kata sedangkan kuatitatif merupakan analisis yang 

digunakan terhadap data yang berupa angka 

Pada kali ini tahapan dan langkah dalam bisnis plan bank sampah basket : 

a. Aspek pasar dan pemasaran dihitung dengan metode analisis kuantitatif 

dalam proses segmentasi, targeting, dan positioning untuk mengetahui 

seberapa banyak warga yang datang untung menyetorkan sampahnya 

b. Aspek produksi di nilai dengan menggunakan metode kualitatif terkait 

dengan analisis layout dan metode analisis kuantitatif terkait dengan harga  

c. Aspek sumber daya manusia dihitung dengan metode analisis kualitatif 

terkait dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam bank sampah 

tersebut 

d. Aspek keuangan dinilai dengan metode analisis kuantitatif terkait dengan 

kebutuhan dana, laporan arus kas, proyeksi pendapatan, net present value, 

profitabilitas index dan payback periode 
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Table 3.1 Metodologi Penelitian 

Aspek Data yang 

dibutuhkan 

Keterangan Metode 

pengumpul

an data 

Sumber data 

Aspek 

pasar dan 

Pemasaran  

a.segmentasi geografis Wawancara 

dan 

observasi 

Melakukan 

wawancara dan 

observasi pada 

konsumen bank 

sampah 

wawancara 

psikografis 

Demografis  

b.targeting Menentukan 

segmen pasar 

yang potensial 

c.positioning Menciptakan 

point of 

differennce 

Marketing 

mix 

7P (produk, 

price, place, 

promotion, 

people, process, 

physical 

evidence) 

Observasi 

dan 

pemikiran 

sendiri 

Melakukan 

observasi kepada 

pesaing 

Aspek 

Produksi 

lokasi Lokasi usaha 

bank sampah 

Basket 

Wawancara 

dan 

Observasi 

pesaing 

Wawancara 

pesaing yang ada 

di sekitar 

Kelurahan 

Randugarut 

layout Desain tata letak 

dari bank 

sampah Basket 

Biaya operasi Biaya yang di 

keluarkan untuk 

operasi 
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Jam kerja Jam kerja dari 

bank sampah 

basket 

SDM Spesifikasi 

pekerjaan 

Spesifikasi dan 

deskrisi setiap 

pekerjaan 

Wawancara 

langsung 

Estimasi 

berdasarkan 

kebutuhan 

produksi 

Deskrisi 

pekerjaan 

seleksi Untuk memilih 

karyawan 

Memberhenti

kan karyawan 

Memberhentika

n karyawan 

Memotivasi 

karyawan 

Memotivasi 

karyawan 

Keuangan  Kebutuhan 

dana 

Kebutuhan 

modal 

Perhitungan 

modal awal 

yang 

dibutuhkan 

untuk 

mendirikan 

bank 

sampah 

basket 

Berdasarkan 

estimasi dan 

perhitungan Cash flow Perhitungan 

seluruh 

pendapatan dan 

pengeluaran 

Proyeksi 

pendapatan 

NVP 

Profitabilitas 

index 

Payback 

period 


