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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Obyek dan Lokasi Penelitian  

Obyek penelitian ini adalah konsumen atau pelanggan Indomaret yang 

terpilih menjadi sample. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Alfamart dan 

Indomaret Semarang. 

 

3.2. Jenis dan Sumber Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri 

oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari obyeknya (Santoso dan 

Tjiptono, 2001 : 59). Data tersebut berupa data mengenai permintaan 

konsumen, ROI, kemampuan tumbuh, peluang pasar, kemudahan syarat 

pendirian, dan franchise fee. Sumber datanya berasal dari manajer 

Indomaret dan Alfamart.  

 

3.3. Metode Pengumpulan Data  

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah melalui 

wawancara dan observasi. Wawancara merupakan proses tanya jawab yang 

dilakukan oleh peneliti terhadap pihak manajemen perusahaan untuk 

memperoleh jawaban dari rumusan masalah penelitian (Umar, 2001 : 92). 

Sedangkan observasi adalah pengamatan terhadap obyek penelitian. 
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3.4. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif 

kualitatif merupakan metode analisis yang digunakan untuk 

menggambarkan atau menguraikan keadaan yang berhubungan dengan data 

- data yag digunakan untuk menarik kesimpulan dari beberapa peristiwa 

yang sifatnya sulit diukur dengan angka (Umar, 2002:65). 

Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui bisnis farnchise 

minimarket retail di Semarang yang paling potensial dengan langkah - 

langkah sebagai berikut : 

1. Mengumpulkan data tentang franchise yang terkait dengan penelitian 

dengan mengisi tabel berikut ini : 

No                       Nama Franchise 
 
Faktor - Faktor 

INDOMART ALFAMART 

1 Permintaan dari konsumen   
2 ROI bisnis   
3 Konsep bisnis/kemampuan untuk tumbuh   
4 Peluang/pangsa pasar   
5 Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)   
6. Kemudahan syarat pendirian   
7. Franchise fee – Royalty fee   

Keterangan : 

1. Permintaan dari konsumen adalah kekuatan yang dimiliki franchise 

pada harga komoditas yang dijualnya, pendapatan konsumen, selera 

dan jumlah konsumen berpengaruh terhadap kesuksesan bisnis ini. 

Kriterianya: (Kotler, 2000) 
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a. Tinggi: jika harga komoditas, pendapatan konsumen sangat 

berpengaruh. 

b. Sedang: jika harga komoditas, pendapatan konsumen tidak terlalu 

berpengaruh. 

c. Rendah: jika harga komoditas, pendapatan konsumen tidak 

berpengaruh. 

2. ROI bisnis merupakan besarnya persentase masing - masing bisnis 

tersebut dengan kriteria sebagai berikut : (Widya, 2008) 

a. Tinggi : > 30% 

b. Sedang : 10 - 30% 

c. Rendah : < 10% 

3. Kemampuan tumbuh 

Merupakan prosentase perubahan penjualan dari tahun ke tahun yang 

mengindikasikan pertumbuhan bisnis. Diukur dengan prosentase 

pertumbuhan penjualan dari tahun ke tahun. Kriterianya: (Kotler, 

2000) 

a. Tinggi  : >20% 

b. Sedang  : 10-20% 

c. Rendah : < 10% 

4.  Peluang/pangsa pasar 

Adalah seberapa besar pangsa pasar perusahaan dan ketepatan 

segmen pasar yang dibidik. Kriterianya: (Kotler, 2000) 
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1) Luas: segmen pasar dari keluarga, remaja, anak-anak, orang 

tua/dewasa. 

2) Cukup: segmen pasar remaja hingga dewasa. 

3) Sempit: salah satu segmen saja, misal: hanya anak-anak, hanya 

remaja, dan sebagainya. 

5. MSDM merupakan segala hal yang berhubungan dengan training 

karyawan, seberapa sering atau frekuensi, dan kebijakan training 

usaha franchise. Kriterianya: (Hasibuan, 2004) 

a. Baik: manajemen memberikan training sebulan sekali. 

b. Sedang: manajemen memberikan training kadang kala, tapi tidak 

teratur. 

c. Tidak baik: manajemen tidak pernah memberikan training. 

6. Kemudahan syarat 

    Merupakan seberapa mudah untuk mendirikan usaha franchise ini 

seperti berapa jumlah investasi awal, biaya operasional, dan 

sebagainya. Kriterianya: (Geoffrey, 2005) 

a. Mudah: investasi awal hemat, biaya operasional rendah (di bawah 

Rp 50.000.000) 

b. Cukup mudah: investasi awal standard, biaya operasional standard 

(antara Rp 50.000.000 – Rp 500.000.000) 

c. Sulit: investasi tinggi, biaya operasional tinggi (di atas                         

Rp 500.000.000) 
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7. Franchise fee 

   Adalah seberapa besar jumlah fee atau royalty yang harus 

dibayarkan kepada franchisor setiap tahunnya. Kriterianya: 

(www.franchisewaralaba.com)  

a. Murah: Franchise fee di bawah Rp 50.000.000 

b. Biasa/standard:Franchise fee antara Rp 50.000.000-Rp 100.000.000 

c. Mahal: Franchise fee di atas Rp 100.000.000 

2. Setelah tabel terisi, kemudian dilakukan analisis untuk mengetahui 

bisnis manakah yang paling potensial dimana penilaian bisnis yang 

paling potensial.  

3. Membandingkan antara total skor antara Indomaret dengan Alfamaret 

dan nilai tertinggi itulah yang dipilih sebagai bisnis paling potensial. 
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