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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa angka merupakan data yang diambil serta dijadikan sebagai 

catatan yang bersifat resmi dan lain sebagainya. Sehingga yang menjadi tujuan 

dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik 

fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Pencocokan data empirik pada 

kajian penelitian ini menggunakan kualitatif dengan metode deskriptif. 

Menurut Sugiyono,  penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan 

dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Dengan demikian 

arti atau pengertian penelitian kualitatif tersebut adalah penelitian yang digunakan 

untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen 

kunci (Sugiyono, 2011). 

Pertimbangan penulis menggunakan penelitian kualitatif ini karena ada 

hal-hal yaitu sebagai berikut: 

1. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan 

kenyataan ganda 

2. Metode ini secara tidak langsung hakikat hubungan antara peneliti dan 

responden 

3. Metode ini menyesuaikan pengaruh pola yang dihadapi. 

 

http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/
http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/
http://belajarpsikologi.com/pendekatan-jenis-dan-metode-penelitian-pendidikan/
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3.2  Sumber data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu data 

primer dan data sekunder. Dimana kedua data tersebut akan dijelaskan secara 

lebih rinci yaitu sebagai berikut: 

1. Data primer 

Menurut Sugiyono, data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung 

dari lapangan atau tempat penelitian. Lofland pada penelitian kualitatif 

ialah kata-kata dan tindakan. Sumbernya biasanya dihasilkan dari data 

wawancara. Peneliti nantinya akan berusaha untuk mendapatkan informasi 

langsung tentang usaha salon mobil dari rekan,sahabat atau orang yang 

ahli dalam bidang car spa atau salon mobil. 

2. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data dari sumber-sumber atau lapran yang telah 

ada sebelumnya. Data sekunder juga dapat berupa majalah, buletin, 

publikasi dari berbagai sumber, hasil-hasil studi, hasil survey, studi 

historis, dan sebagainya. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk 

memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan. 

Jadi data sekunder ini digunakan juga untuk memberikan penekanan hasil 

yang telah didapat pada data primer. (Sugiyono,2011)  

 

3.3    Teknik pengumpulan data 

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam 

penelitian, karena itu seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data 
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agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang 

sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. 

 

3.3.1. Observasi 

Menurut Sugiyono, observasi langsung adalah cara pengambilan data 

dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk 

keperluan tersebut. Dalam kegiatan sehari-hari, kita selalu menggunakan mata 

untuk mengamati sesuatu. Observasi ini digunakan untuk penelitian yang telah 

direncanakan secara sistematik tentang usaha salon mobil atau car spa yang telah 

ada. 

 

3.3.2. Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan atau informasi untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makne 

dalam suatu topik tertentu. Biasa dilakukan jika peneliti ingin mengetahui lebih 

dalam tentang responden. (Sugiyono,2011) 

 

3.3.3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah berlalu, bisa jadi berupa 

tulisan, gambar, atau karya- karya monumental dari seseorang. Tetapi perlu 

dicermati bahwa tidak semua dokumen memiliki kredibilitas yang baik. Maka 

harus dipastikan kebenaran dari dokumen tersebut. Studi dokumen merupakan 
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pelengkap dari penggunaan metode observasi dan metode wawancara pada 

penelitian kualitatif. (Sugiyono,2011) 

 

3.4. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data yang digunakan didalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif.  

3.4.1.  Aspek Pemasaran  

Langkah dalam menentukan data Kualitatif pada Aspek Pemasaran 

(Segmenting, Targeting, Positioning, Bauran Pemasaran, Permintaan dan 

Penawaran) dengan menggunakan analisis statistik deskriptif adalah 

sebagai berikut :  

A. Menyusun beberapa daftar pertanyaan untuk menentukan segmen 

yang akan dituju, produk, harga, promosi, tempat, bukti fisik, 

orang, proses, permintaan dan penawaran yang akan dilakukan.  

B. Melakukan wawancara dan pembagian angket (kuesioner) kepada 

30 responden, dan juga dilakukan sebuah observasi.  

C. Melakukan rekapitulasi dan mendiskripsikan data menggunakan 

alat analisis statistik deskriptif yang diolah dengan analisis potret 

data yang berupa frekuensi dan persentase dari hasil wawancara, 

pembagian angket (kuesioner), dan observasi untuk mengetahui 

tanggapan responden akan aspek pemasaran.  

D. Menyusun aspek pemasaran untuk Luxury Car Spa(Segmenting, 

Targeting, Positioning, Bauran Pemasaran).  
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i. Segmenting : pada segmentasi demografis data yang diperoleh 

dari hasil kuesioner akan digambarkan dalam tabel 

karakteristik berupa jenis kelamin, usia, pekerjaan dan 

penghasilan, sedangkan untuk segmentasi geografis dan 

psikografis adalah dengan menganalisis datanya yang 

berdasarkan jumlah pengguna internet di Semarang yang 

beberapa kali berkunjung maupun melakukan transaksi 

disebuah bengkel (pesaing) dalam kurun waktu tertentu yang 

nantinya akan menjadi potensi pasar Luxury Car Spa di 

Indonesia terutama di Semarang.  

ii. Targeting : dalam menentukan target pasar yang paling 

potensial cara menganalisis datanya adalah dengan menarik 

kesimpulan dari hasil data dalam pengelompokan segmentasi 

pasar. 

iii. Positioning : dalam menentukan posisi pasar yang potensial 

menganalisis datanya adalah dengan membuat tabel 

perbandingan dari hasil wawancara dan observasi terhadap 

pesaing, kemudian membandingkan data tersebut terkait pada 

bauran pemasaran yang ditetapkan (product, price, place, 

promotion, People, Physical Evidence, dan Process).  

iv. Bauran pemasaran : memperjelas bauran pemasaran yang telah 

digunakan dalam menentukan posisi pasar potensial pada 

Luxury Car Spa. 
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Aspek Pemasaran dinyatakan Layak jika memiliki STP (Segmenting, 

targeting dan positioning) dan Bauran Pemasaran yang jelas, adanya 

proyeksi permintaan dan penawaran yang memiliki nilai potensial.  

 

3.4.2.  Aspek Operasi  

Langkah dalam menentukan data Kualitatif pada Aspek Operasi 

(Pemilihan lokasi, Tata letak fasilitas produk (Layout), Proses produksi 

yang meliputi manajemen persediaan, pengendalian mutu, Hardware , 

pengiriman barang dan payment) dengan menggunakan analisis statistik 

deskriptif adalah sebagai berikut:  

A. Melakukan observasi lokasi bisnis, tata letak, pemilihan 

teknologi yang tepat untuk menciptakan efisiensi didalam 

proses produksi.  

B. Melakukan pencatatan dari hasil observasi yang telah 

dilakukan untuk menyusun aspek operasi yang akan diterapkan 

pada Luxury Car Spa.  

C. Menyusun aspek operasi untuk bisnis Luxury Car Spa 

(Pemilihan lokasi, Tata letak fasilitas produk (Layout), Proses 

produksi yang meliputi manajemen persediaan, pengendalian 

mutu, Hardware , pengiriman barang dan payment).  

i. Pemilihan lokasi dan tata letak fasilitas produk : 

menganalisis data yang didapatkan dalam observasi 

dengan cara mendiskripsikan data dan melakukan 
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penentuan pemilihan lokasi yang strategis, hingga 

melakukan penentuan ruang dan pembuatan desain 

layout (penataan tata letak fasilitas produk) yang baik. 

ii. Proses produksi : menganalisis data yang didapatkan 

dalam observasi dan menentukan berbagai macam 

kebutuhan terkait dengan proses produksi yang akan 

diterapkan meliputi pada manajemen persediaan, 

pengendalian mutu pada produk dan jasa yang 

dihasilkan, Hardware, pengiriman barang dan payment 

yang akan digunakan pada bengkel One Stop Service 

Luxury Car Spa. 

Langkah dalam menentukan data Kuantitatif pada Aspek Operasi 

(Rencana investasi dan Harga Pokok Produksi) dengan analisis non 

statististik adalah sebagai berikut :  

A. Rencana investasi – melakukan perincian dan perhitungan terhadap 

peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan.  

B. Biaya operasional – melakukan perincian dan perhitungan pada 

biaya bahan baku + biaya tenaga kerja + biaya overhead yang 

dibutuhkan, melakukakan perhitungan biaya operasional per unit 

dan selanjutnya melakukan perhitungan pada biaya operasional 

selama periode tertentu. Aspek Operasi dinyatakan Layak jika 

bisnis yang akan dijalankan memiliki Layout yang efektif , lokasi 
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yang terbilang strategis, proses produksi dan rencana investasi yang 

baik, dan juga adanya perincian biaya operasional.   

 

3.4.3.  Aspek Sumber Daya Manusia  

Langkah dalam menentukan data kualitatif pada Aspek Sumber Daya 

Manusia (kepemilikan usaha, struktur organisasi dan perencanaan pegawai 

agar dapat diketahui Jumlah pegawai dan kualitas (mutu) pegawai yang 

dibutuhkan, pemberian gaji, dan pemecatan pegawai yang tidak kompeten) 

dengan menggunakan analisis statistik deskriptif adalah sebagai berikut :  

A. Menyusun beberapa daftar pertanyaan untuk wawancara serta 

melakukan observasi mengenai perencanaan sumber daya manusia 

yang dibutuhkan.  

B. Melakukan rekapitulasi dan mendiskripsikan data menggunakan 

alat analisis statistik deskriptif dari hasil wawancara, dan observasi 

untuk mengetahui tanggapan responden terhadap aspek sumber 

daya manusia. C. Menyusun Aspek Sumber Daya Manusia pada 

Luxury Car Spa. Yang meliputi :  

i. Kepemilikan dan struktur organisasi : menganalisis data yang 

didapatkan dari hasil wawancara dan observasi sehingga 

dapat dibuat sebuah struktur organisasi yang dapat diterapkan 

sesuai dengan kebutuhan dalam bisnis Luxury Car Spa dan 

menentukan apakah usaha yang akan dijalankan merupakan 

usaha perorangan, mitra, atau kerja sama.  
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ii. Perencanaan pegawai : membuat perencanaan pegawai 

sehingga menghasilkan pegawai yang potensial dapat 

dilakukan dengan cara menarik kesimpulan dari hasil 

wawancara dan observasi yang telah  dilakukan. Selanjutnya 

diimplementasikan sesuai kebutuhan pada Luxury Car Spa 

seperti pada analisis pekerjaan yang meliputi penentuan 

jumlah pegawai, spesifikasi pekerjaan dan deskripsi 

pekerjaan. Perencanaan rekruitmen, seleksi dan orientasi, 

pelatihan dan pengembangan hingga pemberian kompensasi 

yang sesuai yaitu dengan melihat besaran UMR yang 

ditetapkan di Kota Semarang.  

Aspek Sumber Daya Manusia dinyatakan Layak jika adanya 

kepemilikan usaha, struktur organisasi dan perencanaan pegawai yang 

terstruktur dan sistematis. Sehingga dapat diketahui Jumlah pegawai dan 

kualitas (mutu) pegawai yang dibutuhkan, pemberian gaji, dan pemecatan 

pegawai yang tidak kompeten).  

 

3.4.4. Aspek Keuangan  

Teknik analisis kuantitatif dilakukan dengan analisis non statistik.  

A. Kebutuhan dana (Modal) – perhitungan dilakukan dengan 

menghitung keseluruhan kebutuhan dana yang dibutuhkan.  

B. Sumber Dana – menghitung presentase dana yang berasal dari modal 

sendiri maupun dari modal pinjaman.  
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C. Laporan Keuangan – menghitung perkiraan neraca, laporan laba-

rugi, dan laporan arus kas dengan mempertimbangakan pajak. 

D. Analisis Kelayakan – menghitung kelayakan bisnis Luxury Car Spa, 

dengan perhitungan Net Present Value (NPV), Payback Period (PP), 

Internal Rate of Return (IRR) dan Profitability Index (PI)  

Aspek Keuangan dinyatakan Layak jika adanya Sumber Dana yang 

didapatkan sesuai dengan kebutuhan, Laporan Keuangan yang terstruktur, 

dan adannya Analisis Keuangan yang menyatakan bahwa bisnis ini Layak 

untuk dijalankan. Bisnis dikatakan layak jika nilai NPV positif, PP < 5 

tahun, PI > 1, dan IRR>suku bunga 
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Tabel 3.1. Ringkasan dari analisis data dari masing-masing aspek perencanaan bisnis dari Luxury Car Spa 

 

No Fokus Aspek Indikator Instrumen 

Pengumpulan 

Data 

Jenis dan 

Sumber Data 

1 Pemasaran  

(Segemen-

tasi dan 

Penentuan 

Harga) 

STP Segmentasi: 

1. Segmentasi geografis 

 

2. Segmentasi demografis 

 

3. Segmentasi psikografis 

 

 

1. Membagi pasar berdasarkan geografis 

(wilayah Kota Semarang) 

2. Membagi pasar berdasarkan 

karakteristik demografis 

3. Membagi pasar berdasarkan gaya 

kepribadian dan kepribadian 

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 

luxury Car Spa, 

studi 

kepustakaan 
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Position: 

1. Tempat 

2. Harga 

3. Produk   

 

1. Tempat terjangkau 

2. Harga terjangkau 

3. Produk mendatangkan laba  

Kuesioner, 

wawancara, 

dokumentasi 

- Jenis data: 

primer dan 

sekunder 

- Sumber data: 

calon 

konsumen, 

pengusaha 

luxury Car Spa, 

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 

luxury Car Spa, 

studi 

kepustakaan 

 

2 SDM Kepemilikan 

usaha 

Apakah PT atau 

perusahaan perorangan 
Apakah perusahaan perorangan, 

perusahaan dengan mitra atau perusahaan 

Wawancara - Sumber data: 

Pengusaha 

luxury Car Spa 
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terbuka 

Rekruitmen 
Merekrut pegawai Membuka lowongan kerja kepada calon 

tenaga kerja 

Wawancara - Sumber 

data:Pengusaha 

luxuryCar Spa 

Seleksi 
Menyeleksi tenaga kerja 

Menyeleksi calon tenaga kerja 
Wawancara - Sumber data: 

Pengusaha 

luxury Car Spa 

Orientasi 
Mengenalkan lingkungan 

pada pegawai Pengenalan lingkungan kepada pekerja 
Wawancara - Sumber data: 

Pengusaha 

luxury Car Spa 

Produktivias 
Hasil pekerjaan 

Efektivitas hasil pekerja 
Wawancara - Sumber data: 

Pengusaha 

luxury Car Spa 

Pelatihan dan 

pengembanga

n 

 

Melatih dan 

mengembanghkan 

keahlian Menambah ilmu dan kemampuan pekerja 

Wawancara - Sumber data: 

Pengusaha 

luxury Car Spa 

Prestasi kerja 

 

Karyawan yang memiliki 

prestasi kerj akan 

mendpaatkan bonus 

Bonus pada karyawan yang memiliki 

kinerja bagus 

Wawancara - Sumber data: 

Pengusaha 

luxury Car Spa 

Keselamatan 

dan kesehatan 

pekerja 

Jaminan K3 
Jaminan kesehatan dan asuransi untuk 

karyawan 

Wawancara - Sumber data: 

Pengusaha 

luxury Car Spa 

Pemberhentia Memberhentikan kontrak Hal yang bisa membuat kontrak kerja Wawancara - Sumber data: 
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n kerja kerja putus Pengusaha 

luxury Car Spa 

3 Operasi 

(Compara

-tive 

Advanta-

ges) 

Lokasi 

operasi 

Menentukan lokasi yang 

ideal dan strategis 

Menentukan lokasi yang ideal dan 

strategis 

Survey - Sumber data: 

Pengusaha 

luxury Car Spa 

Volume 

Operasi 

Menentukan jumlah 

kapasitas kendaraan yang 

diproses 

Menentukan jumlah kapasitas kendaraan 

yang diproses 

Survey - Sumber data: 

Pengusaha 

luxury Car Spa 

Mesin dan 

peralatan 

Fasilitas perusahaan Fasilitas perusahaan Survey, 

Wawancara 

dan 

Dokumentasi 

- Sumber data: 

Pengusaha 

luxury Car Spa 

Bahan Baku 

dan Bahan 

Penolong 

Jumlah bahan dan 

kualitas bahan yang 

digunakan 

Jumlah bahan dan kualitas bahan yang 

digunakan 

Wawancara - Sumber data: 

Pengusaha 

luxury Car Spa 

Lay-out Efektifitas produksi dan 

fungsi masing-masing 

ruangan 

Efektifitas produksi dan fungsi masing-

masing ruangan 

Dokumentasi - Sumber data: 

Pengusaha 

luxury Car Spa 

  Proses 

produksi/ 

operasi 

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 

Pengusaha 

luxury Car Spa 

4 Keuangan 

(Kelayaka

Sumber 

modal 

Sumber modal Dana yang diperlukan untuk menjalankan 

bisnis 

Dokumentasi 

& wawancara 

- Jenis data: 

primer dan 
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n Usaha) sekunder 

- Sumber data: 

1. Pengusaha 

luxury Car 

Spa 

2. Studi 

kepustakaan 

 

Laporan 

Keuangan 

1. Neraca 

2. Laporan laba rugi 

3. Laporan arus kas 

 

4. Neraca 

5. Laporan laba rugi 

6. Laporan arus kas 

 

Dokumentasi 

& wawancara 

- Jenis data: 

primer dan 

sekunder 

- Sumber data: 

1. Pengusaha 

luxury Car 

Spa 

2. Studi 

kepustakaan 
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Metode 

penilaian 

Investasi 

1. NPV 

 

 

 

2. PP 

 

 

 

 

3. PI 

 

 

4. IRR 

 

 

 

 

 

 

 

PI =   PV Proceeds  

            PV Outlays 

 

Dokumentasi Studi kepustakaan 


