
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

Metodologi digunakan untuk mengarahkan dan mempermudah proses 

analisis dalam mencari solusi dalam memecahkan masalah, merancang 

manajemen penelitian secara baik serta untuk menentukan kualitas dari suatu 

penelitian. Berikut merupakan susunan metodologi penelitian yang digunakan: 

Studi Pendahuluan

Studi Literatur

Menetapkan Tujuan 

Penelitian

Mulai

Identifikasi Masalah

Perumusan Masalah

Analisa

Pengumpulan Data

1. Data Primer 

    Hasil wawancara dengan direktur 

    dan komisaris Cplusorganizer

2. Data Sekunder

    a. Profil Cplusorganizer

    b. Perkiraan biaya Event

    c. Biaya Operasional Perusahaan

Pengolahan Data

1. Aspek Pemasaran

2. Aspek Manajemen dan Sumber Daya Manusia

3. Aspek Teknis dan Teknologi

4. Aspek Finansial

Kesimpulan dan Saran

Selesai

 
Gambar 3.1 Flow Chart Metodologi Penelitian 

 

1. Aspek Hukum 
2. Aspek Teknis  

3. Aspek Finansial 
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3.1 Studi Pendahuluan 

 Studi pendahuluan dilakukan melalui observasi terhadap objek penelitian. 

Observasi dilakukan di kantor Cplusorganizer yang terletak dijalan Arcis nomor 

101 Arengka Indah. Selama observasi terlihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

karyawan Cplusorganizer seperti mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan yang 

diperlukan untuk memenuhi permintaan client dari event yang sedang mereka 

persiapkan. Selain itu, observasi yang dilakukan juga berupa wawancara dengan 

beberapa karyawan serta pemilik Cplusorganizer. Sehingga dari pengamatan dan 

wawancara tersebut dapat diketahui bahwa mereka mendapatkan tawaran untuk 

menjalankan event permintaan dari Capella Honda. 

 

3.2 Studi Literatur 

 Studi literatur yang dilakukan pada penelitian ini adalah mempelajari 

teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang ada, serta penelitian-

penelitian sebelumnya yang telah membahas tentang analisis kelayakan bisnis. 

Namun yang menjadi fokus penelitian ini adalah analisis kelayakan pada aspek 

hukum, aspek teknis dan aspek finansial 

 

3.3 Identifkasi Masalah 

 Berdasarkan survei dan wawancara yang telah dilakukan serta didukung 

oleh teori dan konsep yang relevan, bahwa peneliti ingin mengetahui kelayakan 

dari pengembangan usaha yang akan dilakukan oleh event organizer 

Cplusorganizer, untuk menyelenggarakan event Honda Modif Contest, Honda 

Spot MotoShow dan Varioday, dimana event ini merupakan event dari Capella 

Honda.  

 

3.4 Perumusan Masalah 

 Tujuan dari perumusan masalah ini untuk memperjelas tentang masalah 

yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini. Agar memudahkan peneliti 

dalam menentukan konsep-konsep teoritis yang telah ditelaah dan memilih 

metode penguji data yang tepat. Dari identifikasi masalah maka didapatlah 

permasalahan yaitu apakah event Honda Modif Contest, Honda Spot MotoShow 
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dan Varioday dari Capella Honda ini, layak untuk dilakukan oleh Cplusorganizer 

dan menjadi peluang usahanya. 

 

3.5 Menetapkan Tujuan Penelitian 

Tujuan perlu ditetapkan dalam melakukan sebuah penelitian agar 

penelitian tersebut sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Tujuan dari penelitian 

ini yaitu menganalisa kelayakan penluang usaha Cplusorganizer dalam 

penyelenggaraan event Honda Modif Contest, Honda Spot MotoShow dan 

Varioday oleh Capella Honda berdasarkan aspek hukum, aspek teknis dan aspek 

finansial. 

 

3.6 Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ada beberapa kelompok data yang disesuaikan dengan 

karakteristiknya. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer 

dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Hasil wawancara dengan direktur, komisaris Cplusorganizer, dan client dari 

pihak Honda 

2. Data sekunder 

a. Profil Cplusorganizer 

b. Perkiraan biaya event 

c. Data kerugian 

d. Biaya Operasional Perusahaan 

 

3.7 Pengolahan Data 

Beberapa langkah yang dilakukan dalam proses pengolahan data untuk 

melakukan studi kelayakan peluang usaha EO Cplusorganizer dalam 

menyelenggarakan event Honda Modif Contest, Honda Spot MotoShow dan 

Varioday oleh Capella Honda diantaranya: 
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3.7.1 Aspek Hukum 

Aspek ini membahas masalah surat dan dokumen-dokumen penting pada 

badan usaha serta surat dan dokumen-dokumen penting untuk izin melaksanakan 

kegiatan. Kelengkapan dan keabsahan dokumen sangat penting, karena hal ini 

merupakan dasar hukum yang harus dipegang apabila timbul masalah. Keabsahan 

dan kesempurnaan dokumen dapat diperoleh dari pihak-pihak yang menerbitkan 

atau mengeluarkan dokumen tersebut. 

 

3.7.2 Aspek Teknis  

 Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam aspek teknis ini adalah penentuan 

lokasi. Lokasi dalam hal ini merupakan lokasi dimana event ini akan 

dilaksanakan. Lokasi ini juga menjadi penentu apakah event ini akan ramai atau 

tidak. Penentuan lokasi ini akan dilakukan menggunakan  factor rating sehingga 

dapat diputuskan lokasi yang tepat untuk pelaksanaan event-event tersebut sesuai 

dengan kebutuhan event. Selain itu, pada aspek teknis ini akan dibuatkan 

perhitungan biaya penyelenggaraan event. 

 

3.7.3 Aspek Finansial 

 Perhitungan aspek finansial menyangkut aliran masuk dan keluar dari 

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

akhirnya merupakan pokok pengambilan keputusan layak atau tidaknya event ini 

dilaksanakan. Beberapa perhitungan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Perhitungan Biaya Operasional Perusahaan 

Biaya operasional ini bertujuan untuk mengetahui pengeluaran rutin 

perusahaan setiap bulannya. 

2. Perhitungan Perkiraan Pendapatan 

Perkiraan pendapatan ini dihitung sesuai kebutuhan event 

3. Minimum Attractive Rate of Return (MARR) 

MARR merupakan tingkat bunga yang dipakai sebagai patokan dasar dalam 

mengevaluasi dan membandingkan berbagai alternatif. 
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4. Net Present Value (NPV) 

NPV merupakan formula untuk menghitung nilai bersih pada waktu sekarang. 

Formula ini digunakan berdasarkan selisih antara investasi dengan PV kas 

bersih.  

5. Internal Rate of Return (IRR) 

IRR merupakan formula untuk menunjukkan berapa % pengembalian 

investasi tiap tahunnya. 

6. Payback Period (PP) 

 PP merupakan formula untuk mengetahui berapa lama waktu yang 

dibutuhkan untuk mencapai balik modal. 

 

3.8 Analisa 

 Setelah melakukan pengolahan data, maka dilakukan analisa untuk 

menentukan apakah usulan pengembangan perusahaan dapat diterima atau tidak. 

Adapun kriterianya adalah sebagai berikut: 

1. Analisa hukum berhubungan dengan izin-izin untuk melaksanakan event, 

seperti surat izin keramaian dari kepolisian. 

2. Analisa teknis mencakup pemilihan lokasi pelaksanaan menggunakan factor 

rating, dan juga perhitungan biaya event. 

3. Analisa aspek finansial mencakup sumber dana yang diperoleh dan proyeksi 

pengembaliannya dengan tingkat biaya modal dan sumber dana yang 

bersangkutan. 

 

3.9 Penutup 

Setelah data diolah dan di analisa, langkah selanjutnya yaitu menarik 

kesimpulan dari hasil pengolahan data dan analisa tersebut. Kesimpulan ini 

merupakan jawaban dari tujuan penelitian. Setelah membuat kesimpulan, 

Kemudian dibuat saran-saran yang bertujuan sebagai masukan kepada pihak 

Instansi dan sebagai langkah perbaikan pada penelitian selanjutnya. 


