
 

17 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Definisi Operasional 

1. Perencanaan Bisnis Showroom Mobil 

Perencanaan bisnis yang dilakukan dengan menyusun perencanaan bisnis dari 

showroom mobil ditinjau dari aspek pasar dan pemasaran, keuangan, operasi dan 

aspek sumber daya manusia (SDM). 

2. Aspek pasar dan pemasaran dari perencanaan bisnis Showroom Mobil   

1) Segmenting, Targeting dan Positioning (STP) 

Pada proses perencanaan bisnis ini dilakukan berdasarkan umur, 

jenis kelamin, keluarga, kelas sosial, gaya hidup dan karakteristik 

kepribadian. Kemudian dilanjutkan dengan targeting, memilih pangsa 

pasar yang mempunyai potensial yang besar dan menjanjikan.Dilanjutkan 

dengan positioning adalah menciptakan ciri khas agar mempunyai tempat 

dibenak masyarakat. 

2. Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

a. Product 

Seluruh produk yang disediakan di Showroom mobil “Mulya 

Abadi” untuk memenuhi kebutuhan pasar. 

b. Price 

Harga yang harus dibayar untuk mendapatkan produk dari 

Showroom mobil “Mulya Abadi”. 

c. Place 

Letak Showroom mobil “Mulya Abadi” berada di Banjarbaru 

Kalimantan Selatan. 

d. Promotion 

Segala rangkaian yang bertujuan untuk mempublikasikan 

keunggulan Showroom mobil “Mulya Abadi” agar lebih dikenal 

masyarakat. 
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3. Aspek Keuangan merupakan aspek untuk menentukan perencanaan 

investasi yang diperoleh melalui perhitungan kebutuhan biaya dan hasil 

yang diperoleh, yaitu: 

1. Net Present Value 

Net Present Value (NPV) adalah suatu investasi yang diusulkan 

dinyatakan layak, jika Net Present Value (NPV) lebih besar dari 0 atau 

bernilai positif.Sebaliknya, jika Net Present Value (NPV) suatu investasi 

lebih kecil dari 0 atau bernilai negatif maka investasi tersebut dinyatakan 

tidak layak. Apabila terdapat beberapa alternatif investasi maka untuk 

alternatif investasi yang terbaik dipilih dengan cara menentukan alternatif 

investasi yang mempunyai Net Present Value (NPV) yang paling besar. 

Rumus untuk menghitung Net Present Value adalah: 

 

dengan : 

 = Cash flow pada periode ke- 

   = investasi awal 

   = discount rate yang berlaku 

2. Internal Rate of Return 

Metode Internal Rate of Return (IRR) pada dasarnya merupakan 

metode untuk menghitung tingkat bunga yang dapat menyamakan antara 

present value dari semua aliran kas masuk dengan aliran kas keluar dari 

suatu investasi proyek (Riyanto, 1995 dalam Fitriani, 2010).Maka pada 

prinsipnya metode ini digunakan untuk menghitung besarnya rate of 

return yang sebenarnya. Pada dasarnya internal rate of return harus 

dicari dengan caratrial and error. Rumus yang digunakan untuk 

menghitung IRR adalah sebagai berikut: 

 

 

Dengan : 
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t =  tahun ke 

n = jumlah tahun 

 =  nilai investasi awal 

 =  Cash flow 

IRR  =  Tingkat bunga yang dicari harganya 

3. Payback Period (PP)  

Payback Period merupakan metode yang digunakan untuk 

menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang 

yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk (proceeds) tahunan 

yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Rumus yang digunakan 

untuk menghitung Payback Period adalah sebagai berikut 

 

4. Profitability Index 

Metode Profitabilitas Indeks (PI) atau sering disebut dengan 

Desirabilty Index (DI) merupakan metode yang menghitung 

perbandingan antara nilai sekarang penerimaan kas bersih di masa 

yang akan datang (proceeds) dengan nilai sekarang investasi (outlays). 

Rumus yang digunakan untuk menghitung Profitabilitas Indeks (PI) 

adalah sebagai berikut: 

 

3. Aspek Operasi adalah proses produksi yang akan dilakukan seperti perencanaan: 

1. Lokasi 

Lokasi dari Showroom mobil “Mulya Abadi Showroom” akan 

didirikan di Jl. Karang Anyar, Depan Pasar Idaman Banjarbaru, 

Kalimantan Selatan. 

2. Layout 

Tata letak Showroom mobil “Mulya Abadi Showroom” yaitu mobil 

dipajang disetiap sisi ruangan dan diSelatan ruangan agar menarik 

perhartian.Dilengkapi dengan beberapa tempat duduk dan meja untuk 

memudahkan konsumen yang datang ke Showroom mobil “Mulya Abadi 

Showroom”. 
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3. Harga Pokok Produksi (HPP) 

Harga pokok produksi tentang segala biaya-biaya yang dikeluarkan untuk 

mendapatkan produk sesuai dengan kriteria konsumen. 

5. Aspek SDM adalah aspek penunjang berlangsungnya perencanaan bisnis. 

Adapun aspek-aspek yang dikaji dalam aspek Sumber Daya Manusia adalah 

sebagai berikut: 

 

1. Perencanaan SDM 

Dalam menjalankan sebuah perusahaan manusia merupakan unsur 

penting yang juga menentukan keberhasilan dalam menjalankan 

perusahaan.Perencanan SDM yang baik dapat mengelola tenaga kerja dan 

mendesain pekerjaan sehingga orang-orang dapat diberdayakan secara 

efektif dan efisien. 

2. Job Description 

Job analysis adalah kumpulan informasi jabatan dan disusun 

secara sistematis, yang nantinya dapat mengidentifikasikan dan 

menguraikan suatu jabatan atau posisi tertentu dalam suatu perusahaan. 

3. Job Specification 

Job Specification adalah kriteria atau syarat yang ditetapkan oleh 

perusahaan untuk penerimaan karyawan baru. 

4. Rekrutmen 

Proses seleksi yang dilakukan untuk mencari karyawan, dalam penelitian 

ini karyawan yang dibutuhkan adalah kasir dan seles yang akan membantu 

memasarkan mobil, melalui berbagai media massa, seperti surat kabar, 

brosur dan media sosial.  

3.2 Metode Penelitian 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Jl. Karang Anyar, Depan 

Pasar Idaman Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dengan obyek penelitian adalah 

Showroom mobil yang berlokasi di sekitar wilayah tersebut. 

3.2.2 Populasi dan Sampel 

 Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah pengunjung dariShowroom 

mobil yang merupakan pesaing utama yaitu Istana Showroomdari obyek penelitian di 
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daerah Jl. Karang Anyar, Depan Pasar Idaman Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 

adapun jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 30 pengunjung. 

3.2.3 Jenis Data dan Sumber 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.Data primer 

menurut Sugiyono (2016:225) adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data.Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

keterangan langsung dari responden dengan menjawab kuesioner. Adapun data primer 

tersebut meliputi: 

a. Kegiatan usaha Showroom mobil. 

b. Konsumen di Showroom mobil. 

Data sekunder menurut Sugiyono (2016:225) merupakan sumber data yang 

tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder yang 

dimaksud dalam penelitian ini yaitu data proses observasi dari layout Showroom 

mobil yang menjadi obyek penelitian meliputi data laporan keuangan Showroom 

mobil. 

3.2.4 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti kali ini menggunakan metode 

observasi dan pembagian angket. 

Observasi adalah menurut Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa, observasi 

merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusundari berbagai 

proses biologis dan psikhologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses 

pengamatan dan ingatan. (Sugiyono,2016). Kuesioner/ angket merupakan teknik 

pengumpilan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab dalam penelitian ini. 

(sugiyono,2016). 

3.2.5 Teknik Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis kualitatif dan 

kuantitatif. 

1. Metode Analisis Kualitatif 

 Metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah.Menurut 

sugiyono (2016:243) data kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi) dan 

dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Teknik ini digunakan untuk 
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menganalisis segemen pasar (segmen demografis, geografis, psikografis, maupun 

prilaku), target pasar, positioning, aspek SDM, dan aspek operasi. 

2. Metode Analisis Kuantitatif 

 Metode yang dikategorikan sebagai metode ilmiah karena telah memenuhi kaidah-

kaidah ilmiah yang empiris, obyektif, terukur,rasional dan sistematis.Menurut 

sugiyono (2016:243) Data kuantitatif diarahkan untuk menjawab rumusan masalah 

atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal.Teknik ini juga 

digunakan untuk menganalisis proyeksi permintaan, proyeksi penjualan, hpp, 

volume oprasi, aspek keuangan dan analisis kelayakan. 

Table 3.1 

Jenis dan Sumber Data 

Jenis 

Data 

Aspek yang 

Diteliti 

Data Analisis Data Metode Sumber 

Data 

Primer 

Aspek Pasar 

dan Pemasaran 

 

Indikatornya: 

- Penghasilan 

perbulan 

konsumen 

- Perkenalan 

showroom 

mobil, 

seperti: dari 

teman, media 

masa/internet 

- Rekomendasi 

showroom 

mobil, 

seperti: dari 

teman, media 

masa/internet 

- Jenis mobil 

yang 

digemari, 

apakah mobil 

baru atau 

mobil bekas 

- Tipe mobil 

yang disukai, 

seperti: mobil 

produksi 

Jepang 

Segmenting Demografis  

 

 

 

 

Wawancara 

dan 

Kuesioner 

Survey dan 

wawancara 

dengan 

pengunjung 

serta 

pengusaha 

Showroom 

mobil 

“Istana 

Motor” dan 

“Sinar 

Motor” 

Geografis 

Psikografis 

Targeting Pemilihan 

segmen 

paling 

potensial 

Data yang 

diperoleh 

dari proses 

segmenting 

Positioning Penciptaan 

Point Of 

Differences 

Data 

pesaing di 

wilayah 

Kalimantan 

Selatan 

Aspek Operasi 

Indikatornya: 

Lokasi Lokasi usaha  

Wawancara 

Data 

pesaing di 
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- Lokasi 

showroom 

strategis 

- Harga mobil 

yang ditawar 

relatif lebih 

murah 

dibandingkan 

showroom 

mobil lain 

- Kualitas 

mobil yang 

ditawarkan 

baik dengan 

tahun 

produksi 

minimal 2012 

- Tata letak 

fasilitas yang 

disediakan  

showroom 

lengkap, 

seperi: tempat 

parkir, sofa 

tempat 

konsumen 

memilih 

produk, 

peletakan 

brosur dan 

majalah 

otomotif 

- Tata letak 

pembagian 

space ruangan 

agar 

memudahkan 

konsumen 

untuk 

memilih 

produk 

dan 

Kuesioner 

wilayah 

Kalimantan 

Selatan 

HPP Harga pokok  

produksi 

 

Layout Pembagian 

dan tata letak 

ruangan 

Wawancara 

dan 

Kuesioner 

serta 

observasi 

Data 

pesaing di 

wilayah 

Kalimantan

Selatan 

Aspek Sumber 

Daya Manusia 

 

Indikatornya: 

- Kehandalan 

tenaga kerja 

- Keramahan 

tenaga kerja 

- Kecakapan 

Perencanaa

n SDM 

Jumlah 

tenaga kerja 

yang 

dibutuhkan 

 

Wawancara 

dan 

Kuesioner 

 

Rekrutmen  

Job 

Deskription 

dan Job 

Specificatio

n 

Penjabaran 

keteramplian 

yang dimiliki 

tenaga kerja 

dan detail 
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tenaga kerja 

- Pendidikan 

tenaga kerja 

- Gaji tenaga 

kerja 

pekerjaan 

yang akan 

dijalani 

Struktur 

Organisasi 

Deskripsi 

hubungan 

dan tanggung 

jawab kerja  

 

Aspek 

Keuangan 

 

Kebutuhan 

Dana 

Kebutuhan 

Modal Awal 

Perhitunga

n modal 

awal yang 

dibutuhkan 

untuk 

mendirikan 

Showroom 

mobil 

“Mulya 

Abadi” 

Perhitungan 

yang 

didapat 

dalam 

anggaran 

operasi 

Sumber 

dana 

Modal 

pribadi 

Dana 

pribadi 

sebesar 

60% 

 Pinjaman 

orang tua 

Pinjaman 

orang tua 

40% 

Laporan 

Keuangan 

Laporan laba 

rugi 

Perhitunga

n seluruh 

pendapatan 

dan 

pengeluara

n yang 

didapat 

Pengolahan 

data arus 

kas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




