
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Tahapan  Penelitian 

 Sebelum melakukan penelitian, maka perlu ditentukan terlebih dahulu 

langkah-langkah didalam penelitian. Hal ini penting untuk dilakukan agar tujuan 

yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai dengan baik dan benar. Adapun 

langkah-langkah penelitian tersebut sebagai berikut:  

Mulai

-Studi Pendahuluan

-Studi Pustaka

Identifikasi Masalah

Perumusan Masalah

Penetapan Tujuan Penelitian

Pengolahan Aspek Pasar 

dan Pemasaran

- Uji Validitas

- Uji Reliabilitas

- Menentukan Skala Skor

Uji Validitas Dan 

Reliabilitas

Pengolahan Aspek 

Finansial

- Kebutuhan Investasi

- Perhitungan Pendapatan

- Perhitungan Cash Flow

- Kas Bersih

- Cash Flow Total

- Payback Period (PP)

- Internal Rate Of Return 

(IRR)

Pengolahan Aspek 

Sosial Lingkungan

- mengkaji dampak 

sosial dan 

lingkungan  sekitar 

terhadap 

dibangunnya 

perumahan

Analisa

Kesimpulan dan Saran

Selesai

Pengolahan Aspek 

Teknis

- Kondisi Infrastruktur 

Publik

- Keadaan Tanah

- Aksesibilitas

Pengumpulan Data

1. Data Primer

Kuesioner Strategi Pemasaran dan 

Dampak Sosial serta data harga jual 

rumah kompetitor

2.Data Sekunder

a.Profil Perusahaan

b.Struktur Organisasi

c.Kebutuhan Investasi

 
Gambar 3.1 Metodologi Penelitian 
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3.2 Studi Pendahuluan 

 Studi pendahuluan dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang 

akan diteliti. Untuk dapat mengidentifikasi masalah dengan baik, pada penelitian 

ini peneliti melakukan studi pendahuluan mengenai tingkat pertumbuhan 

penduduk di kota Pekanbaru serta realisasi perumahan oleh pihak swasta di 

Pekanbaru. 

3.3 Studi Pustaka 

 Studi pustaka berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang 

berkaitan dengan studi kelayakan bisnis/usaha, maka dari pada itu aspek pasar, 

aspek sosial, dan aspek finansial merupakan aspek yang tepat dalam melakukan 

studi kelayakan dalam pembangunan perumahan cipta karya tipe 45/120. 

3.4 Identifikasi Permasalahan 

 Identifikasi masalah dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang ada 

dalam perusahaan. Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan. maka 

dapat disimpulkan bahwa perusahaan perlu mengetahui studi kelayakan 

pembangunan perumahan tipe 45/120 di Cipta Karya Panam. 

3.5 Perumusan Masalah 

 Setelah masalah yang akan diteliti ditentukan, dan agar masalah dapat 

terjawab secara akurat. Maka masalah yang akan diteliti itu perlu dirumuskan 

secara spesifik. Dalam hal ini permasalahan yang akan dikaji yaitu Analisis 

kelayakan pembangunan perumahan tipe 45/120 di Cipta Karya Panam. 

3.6 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan yang dibahas, ditentukan tujuan dari 

dilakukannya penelitian ini. Dengan adanya penelitian akan memberikan 

gambaran yang jelas terhadap langkah-langkah dalam memecahkan permasalahan 

sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. 
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3.7 Pengumpulan Data dan Sumber Data 

 Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber dan berbagai 

cara. Menurut Sugiyono (2009), bila dilihat dari sumber datanya. Maka 

pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. 

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data. Dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat 

dokumen. Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan adalah 

1. Profil Perusahaan 

2. Data Lokasi 

3. Data Kebutuhan Investasi 

4. Data Kuesioner 

3.7.1 Populasi 

 Menurut Sugiyono (2009),”Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. 

Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang 

lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang 

dipelajari,tetapi meliputi seluruh karakteristik yang dimiliki oleh objek/subjek 

tersebut. Pada penelitian ini populasi yang digunakan adalah populasi tak tentu. 

Karena setiap orang dari daerah diluar pekanbaru mempunyai kesempatan untuk 

membeli rumah. 

 

3.7.2 Sampel 

 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

suatu populasi. Jumlah anggota sampel sering dinyatakan dengan ukuran sampel. 

Untuk penentuan jumlah sampel juga bisa digunakan berdasarkan pendapat 

Roscoe (1982) dalam buku Sugiyono (2008) memberikan pedoman penentuan 

jumlah sampel sebagai berikut: 
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1. Sebaiknya ukuran sampel diantara 30 sampai dengan 50. 

2. Bila sampel dipecah lagi kedalam kategori (laki-laki/perempuan, pegawai 

negeri, swasta, dll), jumlah sampel minimum harus 30. 

3. Bila penelitian multivariate maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali 

jumlah variabel yang akan dianalisis 

4. Untuk penelitian eksperimen yang sederhana dengan pengendalian yang 

ketat, ukuran sampel bisa antara 10 sampai dengan 20 elemen 

Pada langkah ini penentuan sampel dilakukan untuk menentukan jumlah 

sampel yang akan diambil sebelum kuesioner diolah: 

  
(   ⁄ )      

   
    ………………………………………………….. (3.1) 

 Dimana  : 

n : besarnya sampel yang diperlukan 

p : proporsi yang diduga (jika nilai p tidak diketahui, maka bisa   

menggunakan nilai estimasi tertinggi, yaitu p= 0,5) 

  
 ⁄  : nilai z (tabel normal) yang berhubungan dengan tingkat kepercayaan 

E : kesalahan maksimum yang dapat diterima 

Dengan menggunakan tingkat kepercayaan 90% (   ⁄ =1,64), standar error 

10% serta dengan nilai p sebesar 0,5, maka jumlah sampel adalah : 

  
                    

      
  

n = 67,24   68. Maka sampel yang perlu diambil adalah 68 sampel 

jadi sampel yang akan digunakan pada penelitian ini miniman 68 sampel dan 

sampel diambil dari 3 kabupaten di Provinsi Riau, yaitu Kabupaten Siak, 

Kabupaten Kampar, dan Kota Pekanbaru. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan metode Haphazard sampling yang mana artinya teknik sampling 

dengan cara acak. 

3.7.3 Jenis Data 

 Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah memperoleh data yang akurat. 
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Tanpa memperhatikan hal ini,maka suatu penelitian tidak akan berjalan dengan 

baik. Dalam hal ini, jenis data yang dibutuhkan yaitu 

1. Data Primer 

Data aspek pasar dam aspek Pemasaran, serta aspek sosial berupa bentuk 

data secara kuisioner. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang telah ada pada perusahan. Adapun 

data sekunder dalam hal ini adalah profil perusahaan, struktur organisasi, 

dan data investasi pada perusahaan 

3.7.4 Metode Pengumpulan Data 

 Adapun dalam penelitian ini metode pengumpulan datanya adalah : 

1. Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberikan butir butir pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawab. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila 

peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa 

diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner juga cocok bila jumlah responden 

besar dan tersebar di wilayah yang luas. 

Pertanyaan dalam kuesioner berdasarkan marketing mix strategy yang 

dibagi kedalam 4 variabel penelitian sebagai berikut: 

1. Strategi Produk 

a. Bagaimana menurut anda jika perumahan tipe 45/120 menggunakan 

model minimalis  ? 

b. Bagaimana menurut anda jika perumahan tipe 45/120 dilengkapi 

dengan taman kecil di setiap rumahnya? 

c. Bagaimana menurut anda jika perumahan tipe 45/120 dilengkapi 

dengan halaman parkir kendaraan? 

d. Bagaimana menurut anda jika perumahan tipe 45/120 memberikan 

pelayanan keamanan 24 jam? 
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2. Strategi harga 

a. Bagaimana menurut anda jika rumah tipe 45/120  menawarkan DP 

10% dari harga yang akan dijual? 

b. Bagaimana menurut anda jika perumahan tipe 45/120 menawarkan 

cicilan rumah  rendah? 

3. Strategi Lokasi  

a. Bagaimana menurut anda jika perumahan tipe 45/120 berdekatan 

dengan lembaga pendidikan? 

b. Bagaimana menurut anda jika perumahan tipe 45/120 berdekatan 

dengan pusat perbelanjaan? 

c. Bagaimana menurut anda jika perumahan tipe 45/120 berjauhan dari 

pusat kota? 

d. Bagaimana menurut anda jika perumahan tipe 45/120 mudah 

dijangkau oleh transportasi umum? 

4. Strategi Promosi 

a. Bagaimana menurut anda jika perumahan tipe 45/120 memberikan 

bonus untuk 3 pembeli pertama? 

b. Bagaimana menurut anda jika perumahan tipe 45/120 memberikan 

undian motor bagi para  pembeli? 

c. Bagaimana menurut anda jika perumahan tipe 45/120 melakukan 

promosi rumah melalui internet, surat kabar dan brosur? 

 

2. Skala pengukuran penelitian 

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan 

untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, 

sehingga alat ukur tersebut bisa digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan 

data kuantitaif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan skala pengukuran 

likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, 

fenomena sisial ini telah ditetapkan secara spesifik, yangselanjutnya disebut 



III-7 

 

sebagai variabel penelitian. Kategori yang digunakan oleh skala likert berupa 

analisis tingkat kepentingan kinerja. 

Tabel 3.1 kategori jawaban menurut skala 

Kategori Skala 

Sangat Setuju 
5 

Setuju 
4 

Ragu-Ragu 
3 

Tidak Setuju 
2 

Sangat Tidak Setuju 
1 

Sumber : Sugiyono (2007) 

 

3.8 Pengolahan Data 

 Langkah yang dilakukan dalam proses pengolahan data untuk melakukan 

analisis kelayakan pembangunan perumahan tipe 45/120 di jalan cipta karya  

meliputi beberapa aspek diantaranya: 

 

3.8.1 Aspek Pasar  

 Pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisa hasil wawancara 

terhadap 68 orang responden. Setelah dilakukan analisa, dapat diketahui prospek 

pasar untuk kebutuhan rumah tipe 45/120 di jalan cipta karya, dan melakukan 

langkah-langkah,  yaitu : pengambilan sampel, pengolahan dan analisis data 

kuesioner beserta data sekunder, uji validitas dan reliabilitas dari kuesioner. 

1. Uji validitas berguna untuk mendetahui apakah ada pertanyaan-pertanyaan 

pada kuesioner yang harus dibuang/diganti karena dianggap tidak relevan, 

(Umar,2009). Pengujiannya dilakukan secara statistik,yang dapat pula 

dilakukan secara manual atau dukungan komputer, misalnya melalui 

bantuan Software SPSS. Untuk menguji validitas data secara manual dapat 

menggunakan rumus: 
 

  
             

√    
 

 –    
 
     

 
     

 
    …………………………………..(3.2) 
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2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah drajat ketepatan, ketelitian atau keakuratan yang 

ditunjukkan oleh instrumen pengukuran. “Uji reliabilitas berguna untuk 

menetapkan apakah instrumen yang dalam hal ini kuesioner dapat 

digunakan lebih dari satu kali. Paling tidak noleh responden yang sama” 

(Umar,2009). Sebagai contoh, seseorang diminta untuk mengisi kuesioner 

kembali dikarenakan kuesioner yang pertama hilang, maka isian kuesioner 

yang diisi tersebut haruslah sama atau dianggap sama. Untuk menguji 

reliabilitas data secara manual dapat menggunakan rumus : 
 

   [
 

   
]      

   

   
    ………………………………………..... (3.3) 

 

3. Menentukan skala pengukuran 

Dalam menentukan skala pengukuran dari hasil kuesioner tersebut, maka 

tahap selanjutnya yang jharus dilakukan adalah dengan menentukan skor 

ideal setiap pertanyaan yang diajukan kepada responden. Berikut 

merupakan contoh menghitung skor ideal untuk setiap pertanyaan yang 

diajukan kepada responden 

Tingkat persetujuan  = %100
Ideal PembobotanJumlah 

PembobotanJumlah  Hasil
x









  

….... (3.4) 

.Jumlah skor untuk jawaban sangat setuju (SS)  = 5x 68= 340 

1. Jumlah skor untuk jawaban setuju (s)   = 4x 68= 272 

2. Jumlah skor untuk jawaban ragu-ragu (R)  = 3x68 = 204 

3. Jumlah skor untuk jawaban tidak setuju (TS)  = 2x68 = 136 

4. Jumlah skor untuk jawaban Sangat tidak setuju (STS) = 1x68 = 68 

 Berikur merupakan kriteria interpretasi skor menurut Riduan (2010): 

1. Angka 0% - 20%  = Sangat lemah 

2. Angka 21%- 40%  = Lemah 

3. Angka 41% - 60%  = Cukup 

4. Angka 61% - 80%  = Kuat 

5. Angka 81% - 100% = Sangat Kuat 
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3.8.2 Aspek Finansial 

Pada aspek finansial, tahapan yang dilakukan yaitu berhubungan dengan 

aliran masuk dan aliran keluar dari seluruh pendapatan, dan biaya lainnya, yang 

akhirnya merupakan pokok pengambilan keputusan layak atau tidaknya 

pembangunan perumahan ini. Beberapa perhitungan yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Kebutuhan investasi 

2. Perhitungan perkiraan pendapatan 

3. Perhitungan cash flow 

4. Kas bersih 

5. Cash flow total 

6. Perhitungan payback period 

7. Internal rate of return (IRR) 

 

3.8.3 Aspek Teknis 

Aspek teknis atau operasi juga dikenal sebagai aspek produksi. Penilaian 

kelayakan terhadap aspek merupakan hal yang penting dilakukan sebelum 

perusahaan dijalankan. Penentuan kelayakan teknis atau operasi perusahaan 

menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan teknis atau operasi, sehingga apabila 

tidak dianalisis dengan baik, maka akan berakibat fatal bagi peran dalam 

perjalanannya di kemudian hari. 

 

3.8.4 Aspek Sosial Lingkungan 

Aspek sosial lingkungan ini adalah untuk mengetahui dampak bagi 

lingkungan akibat dari pembangunan perumahan jika dilakukan pembangunan, 

baik dampak sekarang maupun dampak di kemudian hari. 

 

3.9 Analisa Data 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, maka selanjutnya kita 

dapat menganalisa lebih mendalam hasil dari pengolahan data tersebut untuk 

menentukan apakah pengembangan perusahaan dapat diterima atau tidak. Adapun 

kriterua adalah sebagai berikut 
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1. Analisa aspek finansial meliputi: 

a. Jika NPV bernilai positif, maka investasi diterima 

Jika NPV bernilai negatif, sebaiknya investasi ditolak 

b. Jika PP sekarang lebih kecil dari umur investasi, maka proyek diterima 

c. Jika IRR lebih besar (>) dari bunga pinjaman maka investasi diterima 

Jika IRR lebih kecil (<) dari bunga pinjaman maka investasi ditolak 

2. Analisa aspek pasar dilakukan pada sumber data primer. Pengolahan aspek 

pasar akan diperoleh potensi pasar potensial efektif dan permintaan efektif 

3. Analisa aspek sosial dilakukan pada sumber data primer dan sekunder. 

Yang mana data primer merupakan pembanding dari data sekunder.  

3.10 Kesimpulan dan Saran 

Hasil dari pengolahan dan analisis data dapat ditarik suatu kesimpulan 

yang merupakan tujuan dari penelitian, yang mana tujuan dari penelitian adalah 

utnuk mengetahui apakah pembangunan perumahan tipe 45/120 layak atau tidak 

untuk dilakukan di jalan Cipta Karya Panam, yang ditinjau dari aspek pasar, sosial 

dan finansial. Dengan melakukan penyebaran kuesioner yang dihitung 

menggunakan uji validitas dan reliabilitas, dari perhitungan dengan menggunakan 

Net Present Value (NPV) yang menghasilkan bahwa NPV bernilai positif berarti 

layak, dan dengan perhitungan menggunakan metode IRR menghasilkan bahwa 

usulan diterima. 

 

  


