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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Obyek Penelitian 

Obyek Penelitian ini adalah Perencanaan bisnis Vegetarian Catering. Alasan 

Perencanaan bisnis Vegetarian Catering menjadi obyek penelitian 

dikarenakan masih jarangnya bisnis ini dikota Semarang. 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Data Primer 

Data Primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung 

dari sumber asli (tidak melalui media perantara) (Sugiyono 2013:193).Data 

primer yang digunakan dalam penelitian adalah segala aspek yang ada dari 

Aspek Pemasaran, Aspek Produksi,Aspek SDM,dan Aspek Keuangan 

perusahaan. 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung karena 

 melalui dokumen perantara seperti dokumen atau lewat orang lain  

 (Sugiyono 2013:193).Data Sekunder dari penelitian ini adalah Jumlah 

 Pelanggan yang dimiliki Pesaing. 

 

3.3  Metode Pengumpulan Data 

 a. Observasi 

 Observasi sendiri adalah cara pengumpulan data dengan cara melakukan 

 pencacatan secara cermat dan sistematik agar observasi dapat diulang oleh 

 peneliti lain dan agar dapat dimungkinkan penafsiran ilmiah (Sugiyono, 

 2013:89).Dalam penelitian ini observasi dilakukan pada pesaing 

 Vegetarian Catering dan konsumen makanan vegetarian 
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 b. Wawancara/Interview 

 Wawancara adalah komunikasi dua arah yang digunakan untuk 

 mendapatkan data dari responden (Sugiyono, 2013).Dalam penelitian ini 

 wawancara dilakukan pada pesaing Vegetarian Catering dan konsumen 

 makanan vegetarian  

 

3.4 Teknik Analisis Data 

  Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data 

Kuantitatif dan Kualitatif. Analisis kuantitatif adalah data yang 

digambarkan dalam bentuk kumpulan angka-angka,sedangkan data 

kualitatif adalah data yang dicatat bukan dengan angka-angka namun 

dengan menggunakan uraian-uraian kalimat. 

a. Aspek Pemasaran 

a) Analisa Persaing 

Analisa Pesaing dilakukan untuk melihat apa yang terjadi pada 

pesaing maupun industri yang sejenis dengan melakukan analisis 

kekuatan,kelemahan,peluang dan ancaman yang dihadapi sehingga 

nantinya dapat digunakan sebagai referensi dalam penyusunan 

bisnis plan. Untuk di Kota Semarang,berikut beberapa contoh calon 

pesaing yang ada, yaitu Katering Lie Hwa 

b) Segmentasi Pasar 

Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok 

yang nantinya akan menjadi konsumen "Vegetarian Catering" 

c) Target Pasar 

Aspek ini dimaksudkan untuk mengarahkan siapa yang menjadi 

sasaran utama  "Vegetarian Catering".Secara rinci,target dari bisnis 

"Vegetarian Catering" merupakan masyarakat yang mayoritas 

berusia diatas 30 tahun,mereka yang berkepentingan atau 

berkebutuhan khusus,dan untuk semua masyarakat yang hanya 

sekedar ingin mencoba cita rasa yang ditawarkan "Vegetarian 

Catering". 
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d) Posisi Pasar 

Posisi menjadi salah satu faktor penentu bagaimana citra  

"Vegetarian Catering" di mata masyarakat.Dalam perencanaannya 

bisnis "Vegetarian Catering" akan dibuka di wilayah tengah kota 

Semarang 

e) Marketing Mix 

Marketing Mix bertujuan untuk menemukan celah di pasar yang 

belum terlayani dengan produk yang sudah ada.Untuk menemukan 

celah tersebut dalam marketing mix ada yang dikenal dengan 7P 

yaitu : 

-) Product : Barang yang akan ditawarkan pada konsumen 

"Vegetarian Catering" berupa makanan vegetarian 

-) Price      : Harga yang harus dibayar oleh konsumen "Vegetarian  

Catering".Untuk harga yang ditawarkan diproyeksikan untuk 

kalangan menengah kebawah. 

-) Place    : Ketersediaan pasar untuk produk yang diproduksi oleh 

"Vegetarian Catering" 

-) Promotion : Cara yang dilakukan oleh "Vegetarian Catering" 

untuk memperkenalkan produknya.Promosi bisa dilakukan melalui 

relasi publik,iklan,promosi penjualan,maupun penjualan personal 

-) People : Semua orang yang berperan dalam  

keberlangsungan bisnis "Vegetarian Catering" yaitu para staff dan 

konsumen. 

-) Physical Evidance : Segala peralatan fisik yang dibutuhkan untuk 

menjalankan bisnis "Vegetarian Catering".Contohnya peralatan 

masak,sterofoam,sepeda motor,dan lain sebagainya. 

-) Process : Kegiatan yang dilakukan oleh konsumen selama 

melakukan transaksi di "Vegetarian Catering". 
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b. Aspek Operasional 

Berfungsi untuk mengatur cara produksi "Vegetarian Catering" dengan cara 

yang efektif dan efisien.Berikut hal yang dikaji dalam Aspek Operasional : 

a) Lokasi 

Penentuan lokasi berfungsi dalam hal pendistribusian barang baik 

dari supplier maupun kepada konsumen "Vegetarian 

Catering".Rencananya lokasi "Vegetarian Catering" sendiri akan 

berada di tengah kota sehingga akan memudahkan supplier dan 

konsumen. 

b) Lay Out 

Gambaran tata letak segala perlengkapan sehingga akan 

mempermudah dan meningkat tingkat efisiensi pembuatan produk 

"Vegetarian Catering". 

a) Harga Pokok Produksi 

Berbagai jenis biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk 

yang akan dipasarkan. 

b) Investasi 

Pembelian barang yang dilakukan "Vegetarian Catering" yang 

diproyeksikan untuk masa yang akan datang. 

c) Proses dan Kapasitas Produksi 

Jumlah produksi yang dihasilkan "Vegetarian Catering" dalam 

waktu tertentu dengan mempertimbangkan kapasitas 

produksi,peralatan,serta biaya yang harus dikeluarkan. 

d) Pengawasan Kualitas 

Berfungsi untuk menjaga kualitas bahan baku,proses pengolahan 

serta kualitas kinerja staf "Vegetarian catering". 

c) Aspek Sumber Daya Manusia 

 Perencanaan SDM befungsi untuk menentukan langkah-langkah 

"Vegetarian Catering" dalam proses  menentukan jumlah dan 

kualitas seperti apa yang  dibutuhkan.Berikut langkah-langkah 

perencanaan SDM : 
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a) Perekrutan : Proses pencarian tenaga kerja baru sesuai dengan 

lowongan yang tersedia. 

b) Pelatihan : Program yang dilakukan untuk meningkatkan 

kemampuan dari tenaga kerjanya. 

c) Deskripsi Kerja : Jenis pekerjaan apakah yang akan dilakukan oleh 

tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan 

d) Peraturan Kerja : Segala aturan yang dibuat untuk mengatur 

kegiatan karyawan 

e) Keselamatan dan Kesehatan Kerja : Jaminan kesehatan dan 

keselamatan yang diberikan "Vegetarian Catering" pada 

karyawannya 

f) Kompensasi : Pemberian upah/gaji kepada karyawan yang dipecat 

d) Aspek Keuangan 

Untuk aspek keuangan hanya menggunakan teknik analisis kuantitatif. 

a) Net Present Value (NPV) 

  NPV adalah selisih antara present value dari investasi sekarang  

  dari penerimaan - penerimaan kas bersih 

Rumus yang digunakan : 

NPV = ∑𝑡
𝑛=1

𝐶𝐹𝑇

(1+𝐾)
  lo 

Keterangan : 

CFT = aliran kas per tahun pada periode t 

lo = investasi awal pada tahun 0 

K = suku bunga (discount rate) 

Kriteria Penilaian 

a) Jika NPV > 0,maka usulan bisnis diterima 

b) Jika NPV< 0,maka usulan bisnis ditolak 

 

 

b) Internal Rate of Return (IRR) 
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IRR digunakan untuk mencari tingkat bunga yang menyamakan nilai 

sekarang dari arus kas yang diharapkan di masa mendatang,atau 

penerimaan kas,dengan mengeluarkan investasi awal 

Rumus yang digunakan : 

 IRR = Ir +  
NPV Ir

NPV Ir−NPV It
 x (It-Ir) 

 Keterangan : 

 Ir = pada bunga rendah 

 It = pada bunga tinggi  

c) Profitability Index (PI) 

PI merupakan perbandingan antara nilai sekarang dengan masa yang 

akan datang dari sebuah investasi. 

Rumus yang digunakan : 

 PI = 
PV Proceeds

PV Outlays
  

Kriteria penilaian : 

Jika PI > 1,maka investasi dinyatakan layak 

Jika PI < 1,maka investasi tidak layak 

Jika PI = 1,maka investasi BEP 

d) Payback Period (PP) 

PP adalah sebuah metode untuk menghitung waktu yang dibutuhkan 

untuk mengembalikan biaya,semakin pendek waktu atau periode 

pengembalian biaya investasi maka semakin baik. 

Rumus yang digunakan : 

PP = 
Jumlah Investasi

Jumlah Pendapatan Bersih
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Tabel 3.1 

Jenis dan Sumber Data 

Jenis 

Data 

Aspek Data Keterangan Cara memperoleh data 

Data 

Primer 

Aspek 

Pasar 

Segmenting Geografis Observasi Pesaing 

yang ada 

  Psikografi 

Demografis 

Data 

Primer 

 Targeting Menentukan 

segmen yang 

paling 

potensial 

untuk 

menjadi 

sasaran 

bisnis 

Segmen pasar yang 

paling menguntungkan 

Data 

Primer 

 Positioning Pencarian 

keunggulan 

dari pesaing 

Observasi kelebihan 

produk kita dibanding 

produk pesaing 

Marketing 

Mix 

Produk Observasi dari produk 

pesaing yang paling 

diminati oleh 

masyarakat 

Data 

Primer 

  Price Perhitungan dari semua 

biaya-biaya yang 

ditanggung ditambah 

dengan keuntungan 

yang diinginkan dan 

juga perbandingan 

harga dengan pesaing 

Data 

Primer 

  Place Observasi lokasi yang 

paling strategis 

Data 

Primer 

  Promotion Observasi Pesaing 

Data 

Primer 

  People Observasi jumlah dan 

jenis tenaga kerja yang 

dibutuhkan 

   Physical 

Evidence 

Kebutuhan peralatan 

yang nantinya akan 

diperlukan untuk 

memperlancar kegiatan 

bisnis  

   Process Observasi tata letak 

untuk menciptakan 

kenyamanan dalam 

bertransaksi 
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Jenis 

Data 

Aspek Data Keterangan Cara memperoleh data 

Data 

Primer 

Aspek 

Operasi 

Penetapan 

Lokasi 

Lokasi 

Vegetarian 

Catering 

Observasi tempat 

kebutuhan Vegetarian 

Catering 

Data 

Primer 

 HPP Biaya Bahan 

Baku 

Observasi Pesaing 

Penjualan -Biaya 

Tenaga 

Kerja 

-Biaya 

Overhead 

Observasi perhitungan 

menurut estimasi 

penggunaan kegiatan 

operasional 

Data 

Primer 

 Investasi Bangunan Observasi Harga Jual 

Data 

Primer 

 Lay Out Pembagian 

Denah 

Ruangan 

Observasi untuk 

Kenyamanan bekerja 

Data 

Primer 

 Luas 

Produksi 

Luas 

Vegetarian 

Catering 

Observasi luas 

kebutuhan Vegetarian 

Catering 

Data 

Primer 

 Pengawasan 

Kualitas 

Pengawasan 

terhadap 

kualitas  

Observasi kualitas 

bahan baku yang 

tersedia 

Data 

Primer 

Aspek 

SDM 

Perekrutan Penerimaan 

Tenaga 

Kerja 

Wawancara dengan 

calon tenaga kerja 

Data 

Sekunder 

Aspek 

Keuangan 

Kebutuhan 

Modal 

Dihitung 

dari jumlah 

dana yang 

dibutuhkan 

untuk 

mendirikan 

Vegetarian 

Catering 

Observasi Kebutuhan 

Investasi berupa 

bangunan,peralatan,dan 

perlengkapan yang 

dibutuhkan 

Data 

Sekunder 

 Estimasi 

Laporan 

Keuangan 

Arus Kas 

Laba Rugi 

Perubahan 

Modal 

Dihitung berdasarkan 

kegiatan operasional 

Perusahaan 

Data 

Sekunder 

 Analisis 

Kelayakan 

-) PP 

-) NPV 

-) IRR 

-) PI 

-) Perhitungan 

menggunakan rumus 

PP 

-) Perhitungan 

menggunakan rumus 

NPV 
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Jenis 

Data 

Aspek Data Keterangan Cara memperoleh data 

-) Perhitungan 

menggunakan rumus 

IRR 

-) Perhitungan 

menggunakan rumus PI 

Data 

Primer 

 Jumlah 

Pelanggan 

Pesaing 

 Observasi Catering 

Pesaing di tempat 

Pesaing 

Sumber : data primer diolah 


