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Gambar 3.1 Flowchart 
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3.1 Studi Pendahuluan 

  Studi pendahuluan ialah studi yang dilakukan untuk mendapatkan 

informasi-informasi tempat penelitian yang akan diteliti. Studi pendahuluan ini 

diharapakan dapat memberikan informasi mengenai permasalahan yang akan 

diangkat dalam penelitian ini. Dalam hal ini penelitian yang dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

1. Studi Lapangan 

Studi lapangan yang dimaksudkan ialah untuk mengamati permasalahan 

yang terjadi dengan jelas yang dihadapi oleh pemilik Cafe Kawista 

Pekanbaru. 

2. Wawancara 

Melakukan wawancara dengan pemilik Cafe Kawista Pekanbaru dan juga 

beberapa pelanggan yang nongkrong di Cafe Kawista. 

3. Kuesioner 

Membagikan kuesioner awal kepada bebrapa konsumen Cafe Kawista 

Pekanbaru untuk mendapatkan informasi awal.  

 

3.2 Studi Literatur 

  Studi literatur adalah studi yang dilakukan oleh peneliti sebelum 

melakukan penelitian selanjutnya. Studi literatur pada penelitian ini ialah 

mempelajari teori-teori mendukung dan penelitian-penelitian sebelumnya yang 

membahas tentang analisis kelayakan industri atau usaha. Namun pada penelitian 

ini yang menjadi fokus penelitian ialah aspek pasar, aspek teknis dan aspek 

finansial. 

 

3.3 Identifikasi Masalah 

  Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan, maka dapat diindetifikasi 

bahwa usaha Cafe Kawista ini mempunyai peluang untuk dikembangkan 

kedepannya. 
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3.4 Perumusan Masalah 

  Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan serta berdasarkan teori 

yang mendukung dari hasil studi pendahuluan dan literatur, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini ialah apakah Cafe Kawista ini layak untuk 

dikembangkan berdasarkan aspek  pasar, aspek teknis dan aspek finansial. 

 

3.5 Penetapan Tujuan 

  Tujuan penelitian perlu ditetapkan, agar penelitian tersebut sesuai dengan 

tujuan yang diinginkan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah 

usaha Cafe Kawista ini layak untuk dikembangkan ditinjau dari aspek pasar, 

aspek teknis dan aspek finansial. 

 

3.6 Pengumpulan Data 

  Sebuah penelitian tentu tidak lepas dari sebuah data, pengumpulan data 

dilakukan secara langsung kepada pihak Cafe Kawista yang akan dilakukan pada 

bulan Juli 2017. Jika dilihat dari sumbernya, yang artinya asal diperolehnya data, 

data dibagi menjadi data primer dan data sekunder. 

 

3.6.1 Data Primer 

  Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber asli 

(langsung dari informan) yang memiliki informasi atau data tersebut (Idrus, 

2009). Pada penelitian pengembangan usaha Cafe Kawista ini yang menjadi data 

primer adalah data hasil penyebaran kuesioner yang dibagikan secara langsung 

kepada responden yang dijadikan objek penelitian, yaitu beberapa pelanggan atau 

konsumen yang mengunakan jasa Cafe Kawista dan masyarakat yang mengenal 

Cafe Kawista. 

 

3.6.1.1 Membuat Kuesioner 

Kuesioner data merupakan daftar peryataan yang akan digunakan oleh 

peneliti untuk memperoleh data dari sumbernya secara langsung. Pada penelitian 

ini kuesioner yang digunakan dikategorikan dalam 2 buah yaitu responden A 
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(Masyarakat dan pelanggan Cafe Kawista) dan responden B (Karyawan Cafe 

Kawista). 

  Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sampel secara 

kebetulan (Incidental Sampling). Dimana metode ini merupakan teknik penentuan 

responden berdasarkan siapa saja yang secara kebetulan dipandang cocok sebagai 

sumber data. 

 

3.6.1.2 Menentukan Sampel 

 Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sampel secara 

kebetulan (Accidental Sampling) dengan jumlah populasi yang tidak diketahui. 

Dimana metode ini merupakan teknik penentuan responden berdasarkan siapa saja 

yang secara kebetulan dipandang cocok sebagai sumber data (Sugiyono dalam 

Abubakar, 2009). 

1. Responden A (Masyarakat dan Pelanggan Cafe Kawista) 

Untuk menentukan jumlah sampel yang tidak diketahui jumlah 

populasinya, dapat digunakan formula Lemeshow. Formulanya adalah 

sebagai berikut: 

 

 n   =   
  

       (  –  )

 
  ......................................(3.1) 

Keterangan : 

n  =  Jumlah sampel 

Z  =  Nilai Z dengan tingkat kepercayaan 90 % (1,64) 

p  =  Proporsi yang diduga (jika nilai p tidak diketahui, maka bisa 

  menggunakan nilai estimasi tertinggi, yaitu sebesar 0,5) 

d  =  Tingkat ketelitian 10 % (0,1) 

Maka, perhitungannya adalah sebagai berikut: 

n =  
             (  –    )

   
   

 =  7    ≈  7 
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Jadi, sampel pada responden A atau masyarakat yang mengetahui 

tentang Cafe Kawista atau pelanggan Cafe Kawista berjumlah 67 orang. 

2. Responden B 

Untuk kuesioner dari faktor Internal perusahaan ialah sebanyak 9 

responden, karena jumlah karyawan yang bekerja di Cafe Kawista 

Sebanyak 9 orang. 

 

3.6.2 Data Sekunder 

  Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua (bukan orang 

pertama, bukan asli) yang memilki informasi atau data tersebut (Idrus, 2009). 

Pada penelitian pengembangan usaha Cafe Kawista ini yang menjadi data 

Sekunder adalah data jumlah penduduk, jumlah pengangguran dan gambaran 

umum Cafe Kawista. 

 

3.7 Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.7.1 Uji Validitas 

  Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Uji validitas mengukur apakah pertanyaan/pernyataan dalam kuesioner 

yang digunakan betul-betul dapat mengukur apa yang hendak diukur (Ghozali, 

2013).  

  Validitas suatu butir pertanyaan dapat dilihat pada hasil output SPSS pada 

tabel dengan judul Item-Total Statistic. Menilai kevalidan masing-masing butir 

pertanyaan dapat dilihat dari nilai Corrected item-Total Correlation masing-

masing butir peryataan. Uji signifikansi dapat dilakukan dengan membandingkan 

nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of freedom (df)= n-2, dalam hal ini n 

adalah jumlah sampel atau jumlah responden. Suatu item kuesioner dapat 

dikatakan valid jika Corrected item-Total Correlation (r hitung) memiliki nilai > r 

tabel. Dengan demikian maka item yang memiliki r hitung > r tabel dan nilai 

positif maka butir atau pernyataan tersebut dinyatakan valid, sedangkan item yang 

memiliki nilai r hitung < r tabel dikategorikan tidak valid dan akan disisihkan dari 

analisis selanjutnya (Ghozali, 2013). 
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Uji validitas ini dapat dihitung dengan cara manual dan menggunakan software 

SPSS 16.0. 

 

1. Perhitungan Manual 

Dilakukan perhitungan uji validitas untuk pernyataan 1 (Variabel Peluang 

(x1)) pada responden A. 

n  : Jumlah Sampel  =      67 

Σ x  : Jumlah x  =      310 

Σ x
2 

: Kuadrat Jumlah x  =      1450 

Σ y  : Jumlah y  =      2110 

Σ y
2
 : Kuadrat Jumlah y  =      66892 

Σ xy :  Perkalian x dengan y  =      9836 

rtab  : Nilai rtabel  =      0,2404 

 

rhit = 
  ∑ xy -  ∑ x   ∑ y 

√  ∑ x  -  ∑ x 
 
     ∑ y  -  ∑ y 

 
 

 ..................(3.2) 

 = 
 7 (    ) - (   ) (    )

√{ 7 (    ) -     } { 7(     ) -      }

 

 = 
(      ) - (      )

√{ 7     -      } {    7   -        }

 

 = 
    

√{    } {     }
 

 = 
    

√        
 

 = 
    

       
 

 = 0,880134 
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Diperoleh nilai rhit = 0,8801 lebih besar daripada nilai rtab = 0,2404. Maka, 

butir pernyataan 1 pada variabel kekuatan adalah valid. 

2. Perhitungan SPSS 16.0. 

Berikut adalah rekapitulasi hasil pengolahan uji validitas pada variabel 

Peluang pada responden A menggunakan software SPSS 16.0: 

Tabel 3.1 Uji Validitas 

Item Pernyataan rhitung 
rtabel 

(n = 67, α = 5 %) 

Kesimpulan 

Validitas 

Q1 0,880 

0,2404 

Valid 

Q2 0,716 Valid 

Q3 0,771 Valid 

Q4 0,626 Valid 

Q5 0,862 Valid 

Q6 0,535 Valid 

Q7 0,626 Valid 
Sumber: Pengolahan Data Software SPSS 16.0 (2018) 

 

3.7.2 Uji Reliabilitas 

  Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel atau konstruk. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui 

sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten apabila diukur dua kali atau lebih 

terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama. Suatu 

kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap 

pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2013). Uji 

reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji statistik Cronbach Alpha      

Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach 

Alpha > 0,70 (Nunnally dalam Ghozali, 2013). 0,829 

Berikut adalah output pengolahan uji reliabilitas pada variabel peluang 

untuk responden A menggunakan software SPSS 16.0: 

Tabel 3.2 Uji Reliabilitas 

Variabel 
Cronbach's 

Alpha 
N of Item Batas 

Kesimpulan 

Reliabilitas 

Peluang  0,829 7 0,70 Reliabel 

Sumber: Pengolahan Data Software SPSS 16.0 (2018) 
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3.8 Pengolahan Data 

  Pengolahan data dilakukan agar data yang diperoleh dapat menentukan 

apakah pengembangan Cafe Kawista kedepannya layak atau tidak layak untuk 

dikembangkan. Pengolahn data yang dilakukan menggunakan beberapa aspek 

yaitu aspek pasar, aspek teknis dan aspek finansial. 

 

3.8.1 Aspek Pasar 

Pengolahan data yang dilakukan yaitu dengan cara menganalisa kondisi 

Cafe Kawista menggunakan analisis SWOT. Kemudian menganalisa hasil 

penyebaran kuesioner untuk mengetahui bagaimana perilaku konsumen Cafe 

Kawista. 

Tahapan-tahapan pengolahan SWOT sebagai berikut: 

1. Pembagian kuesioner untuk 2 kelompok responden, yaitu responden A 

(eksternal) dan responden B (internal) 

2. Menentukan Eksternal Factor Evalution (EFE) dan Internal Factor 

Evaluation (IFE) 

3. Analisa Diagram SWOT 

4. Menentukan strategi pemasaran terpilih 

 

3.8.2 Aspek Teknis 

Dalam Aspek teknis hanya membahas tentang sumber bahan baku dan 

Layout yang digunakan dalam mengembangkan Cafe Kawista. Sumber bahan 

baku untuk pengembangan Cafe Kawista diperoleh dari sekitaran Kota Pekanbaru 

khususnya Kecamatan Tampan, mempertimbangkan biaya dan waktu jika material 

diambil diluar Kota Pekanbaru maupun di luar Kecamatan Tampan, Karena jika 

material dari luar Kota Pekanbaru maupun di luar Kecamatan Tampan maka biaya 

yang dikeluarkan akan menjadi lebih besar.  

 

3.8.3 Aspek Finansial 

 Perhitungan aspek finansial menyangkut aliran dana masuk dan keluar dari 

seluruh pendapatan (proyeksi rugi laba), biaya-biaya, maupun pajak yang 

akhirnya merupakan pokok pengambilan keputusan layak atau tidaknya 
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pengembangan usaha ini. Beberapa perhitungan yang akan dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

1. Kebutuhan Investasi 

Merupakan kebutuhan biaya pra-investasi dan pembelian aktiva tetap yang 

harus dikeluarkan atau ditanggung perusahaan. 

2. Perkiraan Pendapatan 

Perkiraan pendapatan diperoleh dari target pendapatan perbulan. 

3. Perhitungan Payback Period (PP) 

Perhitungan Payback Period digunakan untuk menganalisa sampai berapa 

lama waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian modal atau investasi 

yang ditanamkan pada perusahaan. 

4. Analisa Net Present Value (NPV) 

Net Present Value (NPV) atau nilai bersih sekarang merupakan 

perbandingan antara Present Value (PV) kas bersih (PV dari proses) 

dengan PV investasi (capital outlays / modal yang dikeluarkan) selama 

umur investasi. Untuk Menghitung NPV, terlebih dahulu harus tahu berapa 

PV kas bersihnya. PV kas bersih dapat dicari dengan cara menghitung 

cash flow perusahaan selama umur investasi tertentu. 

5. Internal Rate Of Return (IRR) 

Internal Rate Of Return (IRR) merupakan alat untuk mengukur tingkat 

pengembalian hasil intern pada perusahaan. 

 

3.9 Analisa 

Setelah semua perhitungan dilakukan, maka dilakukan analisa untuk 

menentukan apakah usulan pengembangan usaha Cafe Kawista layak atau tidak. 

Adapun kriterianya adalah sebagai berikut: 

1. Analisis aspek pasar berdasarkan dari hasil analisa SWOT yang telah 

dilakukan. 

2. Aspek teknis yaitu dengan pertimbangan lokasi usaha. 

3. Aspek finansial mencangkup sumber dana yang diperoleh dan 

pengembaliannya. 
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3.10 Kesimpulan dan Saran 

  Dari hasil pengolahan dan analisa data dapat ditarik suatu kesimpulan dan 

saran yang merupakan tujuan dari penelitian, yaitu untuk mengetahui analisa 

kelayakn pengembangan usaha Cafe Kawista yang ditinjau dari aspek pasar, aspek 

teknis dan aspek finansial. 


