
BAB III 

METODOLOGI  PENELITIAN 

 

 

3.1 Tahapan Penelitian 

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik, maka tahap awal 

yang dapat dilakukan adalah menguraikan dalam beberapa tahap penelitian. 

Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada diagram alir dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Flow Chart Metodologi Penelitian 
 

 

 

Mulai

Studi Pendahuluan

1. Wawancara

2. Observasi...

Perumusan Masalah

Tujuan dan Manfaat 

Penelitian

Data Valid dan Reliabel

Pengolahan Data

            1. Kuesioner Dengan Menggunakan Populasi Taktentu

         2. Aspek Hukum, Aspek Pasar, Aspek teknis, Aspek 

Sumber Daya Manusia dan Aspek Finansial menggunakan Net 
Present Value (NPV), Payback Period (PP), Dan Internal Rate 

of Retum (IRR)

Analisis Pengolahan Data

Kesimpulan Dan Saran

Selesai

Ya

Tidak

Perancangan Kuesioner

Penentuan Populasi dan 

Sampel

Studi Pustaka

Pengumpulan Data

1. Data Primer....

2. Data Sekunder

Uji Validitas dan Reabilitas

 



  III-2 
 

 

3.2  Studi Pendahuluan 

 Studi pendahuluan ini dilakukan di Home Industry Sekarsari Bakery. Pada 

tahap ini melakukan pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara. 

Observasi dilakukan untuk mengetahui gambaran yang nyata dari Home Industry 

Sekarsari Bakery yang diteliti, meliputi: 

1. Bangunan usaha tempat Sekarsari Bakery yang beralamat di jalan Kopra 

Raya Pandau Jaya Blok C19 No 5 Pekanbaru 

2. Peralatan yang mendukung kegiatan operasional Home Industry misalnya: 

mesin pembuat roti, mesin adon, mesin giling, mesin cetak, oven, pacing. 

3. Laporan keuangan yang ada di Sekarsari Bakery dari tahun 2011-2015. 

 

 3.2.1 Observasi 

  Observasi bertujuan untuk melihat permasalahan yang ada atau yang 

terjadi di Home Industry Sekarsari Bakery Kota Pekanbaru, sehingga dapat 

dijadikan sebagai penelitian Tugas Akhir. 

 

3.2.2 Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai 

pengembangan usaha Home Industry Sekarsari Bakery layak atau tidak nya usaha 

tersebut untuk dikembangkan di kota perawang. 

 

3.3 Studi Pustaka 

Dalam penelitian ini studi pustaka dilakukan untuk mencari referensi 

mengenai teori yang berkaitan dengan studi kelayakan usaha serta 

membandingkan penelitian – penelitian yang telah ada mengenai studi kelayakan, 

maka dapat disimpulkan bahwa strategi pemasaran dan aspek finansial merupakan 

aspek yang tepat dalam melakukan studi kelayakan bisnis di Sekarsari Bakery 

Pekanbaru. 

 

3.4 Perumusan Masalah 

Pada tahap perumusan masalah, masalah yang sudah diidentifikasi 

kemudian dianalisa baik dari strategi pemasaran, aspek hukum, aspek pasar, aspek 
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teknis, yang intinya untuk mencari sumber inti permasalahan tersebut. Sumber 

dari permasalahan ini dilakukan untuk mengetahui layak atau tidaknya 

pengembangan Home Industry Sekarsari Bakery yang akan dilakukan di pusat 

kota Perawang.  

 

3.5 Tujuan Penelitian 

Dalam sebuah penelitian, maka ada hasil yang dicapai, suksesnya 

penelitian dapat dilihat dari tujuan penelitian apakah sudah sesuai dengan yang 

diharapkan atau tidak. Oleh karena itu, penetapan tujuan penelitian merupakan 

suatu target yang ingin dicapai dalam upaya menjawab segala permasalahan yang 

sedang dihadapi atau diteliti. Setelah dilakukan penelitian pendahuluan, studi 

pustaka, identifikasi masalah dan perumusan masalah, dapat disimpulkan bahwa 

masalah yang dianggap peneliti paling penting adalah rencana pengembangan 

Home Industry Sekarsari Bakery yang akan dilakukan di pusat kota Perawang 

Kabupaten Siak dengan cara menganalisis strategi pemasaran dan aspek finansial 

layak atau tidak untuk dikembangkan. 

Manfaat penelitian terbagi atas dua, yaitu bagi Home Industry dan bagi 

peneliti. Bagi Home Industry yaitu sebagai rujukan untuk mengetahui apa saja 

yang dapat memperluas dan mengembangkan Home Industry dan bagi peneliti 

yaitu untuk menambah dan menerapkan ilmu yang telah didapat di bangku 

perkuliahan.  

 

3.6 Penentuan Populasi dan Sampel 

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan metode non probability sampling, karena populasi yang diteliti infinite 

(populasi yang jumlah dan identitas anggota populasi tidak diketahui). selain itu, 

pengambilan sampel juga dengan metode Accidental Sampling. Accidental 

Sampling adalah mengambil responden sebagai sampel berdasarkan kebetulan, 

yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan penelitian dapat digunakan 

sebagai sampel bila orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data 

dengan kriteria utamanya adalah orang tersebut merupakan konsumen atau 

membeli roti Sekarsari Bakery. Untuk menentukan ukuran sampel dari populasi 
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tersebut dapat digunakan rumus 5 hingga 10 kali jumlah parameter yang ada 

didalam model atau sama dengan 5 hingga 10 kali jumlah indikator dari 

keseluruhan variabel sehingga dalam penelitian ini melibatkan sebanyak 

100indikator, sehingga merujuk pada 5 hingga 10 dan siperlukan ukuran sampel 

minimal 10 x 10 atau sebesar100. Jadi, berdasar perhitungan diatas diperoleh 

jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 

responden (Freddy, 2005).    

 

3.7 Perancangan Kuesioner 

Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang akan digunakan oleh peneliti 

untuk memperoleh data dari sumbernya secara langsung melalui proses 

komunikasi atau dengan mengajukan pertanyaan. 

Penyusunan kuesioner dilakukan untuk memilih pertanyaan-pertanyaan 

yang akan disajikan dalam kuesioner agar pertanyaan–pertanyaan yang diajukan 

kepada responden mudah dimengerti. Pada pembuatan kuesioner juga harus 

dilihat sesuai dengan apa yang kita teliti. 

Kuisioner sebagai alat pengumpulan data disusun dalam dua bentuk 

pertanyaan yang bersifat terbuka dan pertanyaan yang bersifat tertutup. 

Pertanyaan terbuka di mana responden dapat menjawab sesuai dengan yang 

diinginkan dengan kata-kata mereka sendiri. Sedangkan pertanyaan tertutup di 

mana peneliti memberikan semua kemungkinan jawaban, dan responden tinggal 

memilih di antaranya. 

Untuk pengukuran atribut digunakan Skala Likert. Dalam skala ini dibagi 

atas lima kategori jawaban yang menunjukkan derajat kepentingan. Berikut ini 

kuesioner yang akan di ajukan kepada masyakat yang sudah pernah membeli 

Sekarsari Bakery : 
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Tabel 3.1 Perancangan Kuesioner  
 

No Variabel Pernyataan 

Jawaban 

SS S N TS STS 

5 4 3 2 1 

 

 

 

1 
(Product) 

Home industry Sekarsari Bakery menjaga produk 

Sekarsari Bakery tetap higenis sampai ketangan 

konsumen 

     

Sekarsari Bakery layak dikonsumsi karena 

memiliki sertifikat halal tidak mengandung bahan 

formalin 

     

 

 

 

2 (Price) 

 

Harga yang ditawarkan oleh Home industry 

terjangkau 
     

Harga yang ditawarkan oleh Home industry 

sekarsari Bakery bervariasi 
     

Harga yang ditawarkan bisa dibeli oleh kalangan 

masyarakat menengah kebawah 
     

 

3 

(Promotion) 

Dengan menggunakan media online seperti 

facebook, bbm, twitter, dsb 
     

Home Industry Sekarsari  Bakery melakukan 

promosi dari mulut kemulut 
     

 

 

 

4 
(Place) 

Pengembangan usaha Home Industry Sekarsari  

Bakery didalam kota perawang 
     

Memiliki tempat yang setrategis dengan 

masyarakat sekitar kota perawang 
     

Pergantian roti didalam toko seminggu sekali 

sebelum roti rusak 
     

Sumber : Kuesioner lanjutan 

 

 

3.8 Pengumpulan Data 

Agar dalam pelaksanaan penelitian dapat dijalankan dengan mudah serta 

sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka diperlukan langkah 

pemecahan yang baik dan pada pemecahan masalah tersebut dibutuhkan data-data 

pendukung, adapun data-data yang diperlukan adalah : 
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1. Primer  

Data primer yaitu data yang diperoleh dari masyarakat berupa jawaban 

dari pertanyaan dalam kuesioner dan wawancara. Dalam kuesioner, 

atribut-atribut yang ditanyakan kepada masyarakat harus valid dan 

reliabel. Selain itu juga jumlah data yang dikumpulkan harus memenuhi 

jumlah data yang dibutuhkan dalam pengolahan data. 

2. Sekunder  

Data sekunder yaitu data yang didapatkan dengan mempelajari literatur 

yang berhubungan dengan penelitian. Data-data ini berisi tentang petunjuk 

dalam pelaksanaan penelitian dan semua informasi yang berguna dalam 

penyusunan laporan. 

 

3.9 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji validitas digunakan untuk menguji butir-butir dari pertanyaan 

kuesioner yang telah diberikan kepada responden. Semua pertanyaan yang 

terdapat pada kuesioner harus valid, sedangkan uji reliabilitas berguna untuk 

menguji kehandalan dari kuesioner tersebut. Penyebaran kuesioner dilakukan 

sebanyak 100 kuesioner, kuesioner yang dianggap sah atau layak diolah untuk 

perhitungan selanjutnya. 

 

a. Uji Validitas  

 Validitas ini menunjukkan apakah kuesioner yang digunakan sudah dapat 

digunkan utuk pengolahan data selanjutnya. pada validitas ini kuesioner 

disebarkan kepada 100 responden. Validitas pengukuran dapat dilihat pada 

koreksi item total korelasi  pada tampilan SPSS. Jika nilai Dikoreksi item total 

korelasi lebih besar dari 0,205 maka pernyataan tersebut dapat dikatan valid. 

Berdasrkan perhitungan dengan menggunakan Software SPSS 17.0 For Windows. 

Ringkasan hasil perhitungan validitas untuk dapat dilihat pada lampiran Output uji 

validitas spss 17.0 for windows. 
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b. Uji Reliabilitas   

 Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan Software SPSS 17.0 For 

Windows. Nilai uji reliabilitas yang diinginkan dapat dilihat pada cronbach alpha. 

Rekapitulasi hasil dari reliabilitas terhadap kuesioner dapat dilihat pada tabel 3.2 

dan 3.3 : 

Tabel 3.2 Output SPSS Reliabilitas Statistics 

  N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 100 100.0 

Sumber : Pengolahan  Data 

Tabel 3.3 Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.744 10 

Sumber : Pengolahan  Data 
 

Dari hasil perhitungan uji reliabiliatas dengan menggunakan Software 

SPSS 17.0 For Windows diperoleh nilai cronbach alpha dari semua dimensi > 0.6, 

maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur tersebut reliabel. 

Tabel 3.4  Item- Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Pernyataan1 40.43 5.541 .722 .674 

Pernyataan2 40.22 5.729 .633 .688 

Pernyataan3 40.34 6.247 .381 .726 

Pernyataan4 40.37 5.670 .643 .685 

Pernyataan5 40.50 6.677 .227 .747 

Pernyataan6 40.49 7.444 -.091 .793 

Pernyataan7 40.36 6.718 .187 .754 

Pernyataan8 40.26 5.891 .545 .701 
Sumber : Pengolahan  Data 
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Tabel 3.5  Item- Total Statistics (Lanjutan) 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Pernyataan9 40.22 6.375 .339 .732 

Pernyataan10 40.28 5.820 .574 .697 

Sumber : Pengolahan  Data 

 

Dari 10 item pertanyaan yang dibuat dan dimasukkan kedalam pengujian 

bahwa pertanyaan tersebut dapat diterima, hanya ada satu pertanyaan yang 

menunjukkan  bahwa pertanyaan tidak valid yaitu no enam, sehingga diasumsikan 

menjadi valid. 

 

3.10     Pengolahan Data 

Pada tahap ini dilakukan pengolahan terhadap data-data yang telah 

dikumpulkan. Adapun pengolahan data dilakukan untuk mengetahui layak atau 

tidaknya pengembangan usaha Home Industry Sekarsari Bakery : 

 

1. Mengolah data kuesioner 

2. Mengetahui aspek hukum, aspek pasar, aspek teknis, aspek sumber 

daya manusia. 

3. Menetapkan indikator yang akan digunakan untuk menghitung Net 

Present Value (NPV), Payback Period (PP), Internal Rate Of Return 

(IRR) 

 

3.11 Analisa Data 

 Analisis akan membahas mengenai aspek-aspek yang telah ditinjau 

sehingga nampak jelas hasil dari pengolahan data yaitu pemenuhan syarat 

kelayakan tiap aspek yang diteliti dan pernyataan kelayakan atau ketidak layakan 

dilakukannya pengembangan usaha. 
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3.12 Kesimpulan dan Saran  

 Dari hasil pengolahan data dan analisa maka dapat ditarik suatu 

kesimpulan dan saran. Dimana kesimpulan ini merupakan jawaban dari tujuan 

penelitian, apabila semua tujuan penelitian sudah terjawab pada kesimpulan, 

berarti penelitian ini sudah benar. Saran merupakan masukan kepada pihak Home 

Industry dan sebagai langkah perbaikan pada penelitian selanjutnya. 


