
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jadwal Penelitian

Proses penelitian dilakukan dengan diabstraksikan melalui tahap-tahap dan

jadwal penelitian sebagai berikut :

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No Kegiatan
Desember

2013
Januari
2014

Februari
2014

Maret
2014

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Observasi pendahuluan
2 Identifikasi Masalah

3
Pengumpulan Data
Peluang Bisnis

4 Studi Pustaka
5 Data AHP

6

Pengolahan Data  AHP :
a. Menentukan

Kriteria-kriteria
b. Menentukan

Alternatif
c. Pengumpulan Data

dari Alternatif yang
Ada

d. Penyusunan
Kuesioner

e. Penyebaran
kuesioner kepada
responden

f. Memasukkan data
dari kuesioner

g. Melakukan
Perhitungan
Pembobotan pada
Kriteria

h. Pengujian
Konsistensi

7 Analisa Masalah
8 Penutup
9 Ujian Tugas Akhir
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3.2 Proses Tugas Akhir

Proses metodologi penelitian ini adalah merupakan langkah-langkah dalam

penyusunan Tugas Akhir mulai dari proses pengumpulan data hingga pembuatan

dokumentasi Tugas Akhir. Berikut adalah tabel metodologi :

Gambar 3.1 Diagram Kerangka Penelitian

Identifikasi
Masalah & Tujuan

penelitianIdentifikasi
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Data
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Data
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& Saran
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Selesai
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Berikut adalah penjelasan langkah-langkah metodologi penelitian tugas

akhir.

3.3 Perumusan Masalah

Untuk menganalisa peluang usaha di kota Pekanbaru penulis

menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP) dengan cara membuat

sebuah hirarki sederhana untuk membagi bagi sub-sub bagian usaha, sehingga

dapat lebih mudah untuk mencari solusi, dan membuat masalah tersebut dapat

lebih dirinci.

3.4 Objek dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian adalah masyarakat telah berumur diatas 20 tahun dan

untuk mempersempit jangkauan penelitian, maka penulis melaksanakan di

Kecamatan Tampan kota Pekanbaru, karena dilokasi tersebut merupakan pusat

bisnis di kota Pekanbaru.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Studi kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data,

sumber informasi dan bahan-bahan yang diperoleh dari buku, literature,

artikel.

2. Kuesioner

Menyebarkan kuesioner kepada pihak yang terkait untuk mendapatkan

informasi dan data-data yang dibutuhkan dengan daftar pertanyaan yang

telah tersusun.

3. Observasi

Melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian, untuk

memperoleh data-data yang dibutuhkan.



42

3. 6 Populasi dan sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang telah

berumur diatas 24 tahun d Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang

berjumlah 75.787 jiwa.

2. Sampel

Penentuan sampel, dengan rumus Slovin sebagai berikut:

Ketenangan  :

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

d = Tingkat kepercayaan/ ketepatan yang diinginkan dalam hal ini

adalah 95 %   atau α =  0,05

40

99,39

675,1895

75787

675,18941

75787

025,0757871

75787

2

05.0
757871

75787
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n = Sampel keseluruhan
N = Populasi keseluruhan

Jadi masing-masing kelas secara proposional diperoleh sampel

sebagai berikut:

Kelurahan  Simpang baru = 16458 x 40 = 8,69 = 9

75787

Kelurahan  Sidomulyo Barat = 20364 x 40 = 10,75 = 11

75787

Kelurahan  Tuah Karya = 24093 x 40 = 12,72 = 12

75787

Kelurahan  Delima = 14872 x 40 = 7,85 = 8

75787

Total = 40 sampel

Maka jumlah sampel dalam penelitian sebanyak 40 masyarakat

yang telah berumur diatas 24 tahun di Kec. Tampan Pekanbaru.

3. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dilakukan secara sratified random

sampling, yaitu suatu populasi terdiri dari unit yang mempunyai

karakteristik yang berbeda-beda atau heterogen (Iskandar, 2009). Teknik

pengambilan sampel dengan cara mengidentifikasi karakteristik anggota

populasi.

3.6.1 Langkah-langkah Penelitian

Berikut ini adalah penjelasan langkah-langkah yang dilakukan untuk

melakukan penelitian tentang peluang bisnis di kota Pekanbaru. Langkah-langkah

yang dilakukan adalah;

1. Observasi pendahuluan

Observasi pendahuluan dilakukan untuk mendapat gambaran umum

terhadap masalah-masalah yang ada yaitu peluang bisnis di kota

Pekanbaru dan memperoleh informasi mengenai kondisi bisnis yang

terjadi di kota Pekanbaru.
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Pertama kali peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap

peluang bisnis dan melihat bagaimana peluang bisnis tersebut dan

menilai bisnis apa yang dibutuhkan, setelah itu dilakukan dengan teknik

wawancara tehadap responden untuk melihat peluang bisnis di kota

Pekanbaru.

2. Identifikasi Masalah

Setelah di lakukan observasi sebelumnya, ditemukan ada nya

beberapa masalah yang timbul, salah satu nya adalah penulis ingin

membantu responden untuk menentukan bisnis apa yang dibutuhkan,

karena penentuan bisnis yang tepat akan mempengaruhi perkembangan

bisnis ke depannya dan apabila pemilihan bisnis salah maka akan

berdampak buruk pada bisnis dalam jangka panjang. Dalam tahap ini

peneliti menentukan beberapa inti permasalahan berdasarkan observasi

sebelumnya yang di lakukan, permasalahannya adalah responden belum

bisa menentukan peluang bisnis mana yang layak di kota Pekanbaru.

3. Pengumpulan Data Peluang Bisnis

Pengumpulan data peluang bisnis yang bertujuan untuk mengetahui

lebih rinci peluang bisnis yang berkenaan dengan penelitian.

Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak

responden dan melakukan pengamatan langsung tentang peluang bisnis

di kota Pekanbaru. Bahan wawancara mengenai latar belakang jenis

bisnis dan kreteria bisnis yang akan dijalankan.

4. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan kegiatan yang mencari literature, jurnal

dan berbagai sumber yang bisa di cari dari berbagai macam website,

buku, dan library.Juga dilakukan beberapa wawancara terhadap beberapa

pihak yang terkait. Sumber sumber studi pustaka dari penelitian ini juga

bisa dilihat di lembar daftar pustaka.

5. Data AHP

Untuk data-data yang diperlukan untuk perhitungan menggunakan

metode AHP, langkah awal yang dilakukan adalah melakukan
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wawancara dan tanya  jawab terlebih dahulu terhadap pihak-pihak terkait

yang bekerjanya berkenaan dengan topik yang ingin dibahas sehingga

mendapat informasi awal untuk melanjutkan kegiatan pengumpulan data

selanjutya, kemudian dilanjutkan pengumpulan data untuk perhitungan

AHP yakni dilakukan dengan cara pembagian kuesioner terhadap pihak-

pihak yang berpengaruh untuk mengambil keputusan dalam peluang

bisnis yang di inginkan.

Pemilihan dilakukan berdasarkan kriteria yang sudah di tentukan

sebelumnya dan kemudian akan dibandingkan tingkat kepentingannya

yang disusun di dalam form kuesioner dan diberikan pilihan nilai

kepentingan bobot antar kriteria tersebut serta juga dibandingkan dengan

pemilihan alternatif bisnis yang ada. Selanjutnya kuesioner yang selesai

dibuat, segera disebarkan kepada para pengambil keputusan, kemudian

hasil dari kuesioner tersebut akan menjadi bahan perngolahan dan

perhitungan untuk metode AHP

6. Pengolahan Data AHP

Berikut ini adalah penjelasan langkah-langkah pengolahan

menggunakan metode (AHP), sebagai berikut;

a. Menentukan Kriteria-kriteria

Peneliti berdiskusi kepada responden mengenai kriteria seperti apa

yang di butuhkan oleh responden yaitu peluang bisnis sehingga

responden bisa menentukan bisnis apa yang akan dijalankan.

b. Menentukan Alternatif

Setelah di tentukan kriteria yang di inginkan kemudian dalam tahap

ini ditentukan beberapa pilihan berdasarkan kreteria bisnis yang

potensial.

c. Pengumpulan Data dari Alternatif yang Ada

Pengumpulan data di dapatkan dari pengamatan langsung dan

wawancara terhadap bisnis yang potensial untuk peluang bisnis di

kota Pekanbaru, pengumpulan data ini di sesuaikan dengan kriteria

yang sudah di tentukan sebelumnya.
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d. Penyusunan Kuesioner

Setelah menentukan kriteria, dan alternatif untuk bahan pertimbangan

peluang bisnis yang potensial, kemudian melakukan pembuatan

kuesioner. Penyusunan kuesioner dibuat berdasarkan metode

perbandingan berpasangan untuk mengetahui tingkat bobot dari setiap

kriteria, dan alternatif. Nilai bobot tersebut mulai dari angka 1 hingga

5 dengan jawaban bertingkat. Kuesioner tersebut berisi perbandingan

kepentingan antara tiap kriteria dengan kriteria lainnya, dan

perbandingan antara tiap alternatif dengan alternatif lainnya.

e. Penyebaran kuesioner kepada responden

Selanjutnya kuesioner yang sudah disusun tersebut, disebarkan

responden dengan langkah :

1) Peneliti mengadakan pengamatan terhadap tempat peluang bisnis

di kota Pekanbaru.

2) Peneliti menentukan Kecamatan Tampan kota Pekanbaru sebagai

tempat penyebaran kuesioner.

3) Peneliti menentukan responden di wilayah tersebut berdasarkan

kreteria umur yang telah ditetapkan yaitu > 24 tahun.

4) Peneliti melakukan wawancara dengan responden untuk mengisi

kuesioner yang peneliti bagikan.

5) Peneliti mendampingi responden dalam pengisian kuesioner.

6) Pada saat pengisian kuesioner, peneliti menjelaskan maksud dari

tujuan pertanyaan dan cara menjawab kuesioner tersebut, yaitu :

(a) Ide maksudnya berbagai macam bisnis yang akan dilakukan

dari beberapa bisnis yang ditentukan, misalnya : menjual

bakso dari bisnis makanan atau menjual alat-alat pertanian dari

bisnis pertanian.

(b) Inovasi maksudnya perubahan terbaru dari bisnis yang telah

ditentukan, misalnya: menjual bakso dengan rasa buah dari

bisnis makanan atau menjual alat-alat pertanian yang murah,

simpel dan praktis dari bisnis pertanian.
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(c) Kreasi maksudnya penambahan yang baru atau unik dari

beberapa bisnis yang telah ditentukan, misalnya beli bakso

dapat hadiah.

(d) Komitmen maksudnya mempunyai keyakinan yang tinggi dan

sabar dalam menjalani bisnis tersebut.

(e) Penilaian resiko maksudnya memperkirakan untung rugi dalam

menjalani bisnis tersebut.

(f) Reward maksudnya penghargaan konsumen dari beberapa

bisnis yang telah ada di pasaran.

f. Memasukkan data dari kuesioner

Hasil kueisoner yang diperoleh akan dikumpulkan dan dimasukkan ke

dalam tabel-tabel yang kemudian akan diolah menjadi bahan

perhitungan berikutnya.

g. Melakukan Perhitungan Pembobotan pada Kriteria,

Melakukan perhitungan pemobotan pada kriteria, dan alternatif pada

tiap tingkat hierarki sesuai dengan rumus-rumus perhitungan metode

AHP. Rumus dan cara perhitungannya dijelaskan pada landasan teori

dan bab pengolahan data. Perhitungan ini akan menghasilkan tingkat

bobot kepentingan tiap kriteria, dan alternatif

h. Pengujian Konsistensi

Pada tahap ini dilakukan perhitungan konsistensi kepada bobot setiap

kriteria dan alternatf. Pengujian konsistensi dilakukan untuk

mengetahui apakah data-data yang diperoleh memang layak untuk

dikelola dan hasil yang diperoleh layak juga untuk digunakan dan

diterapkan. Jika hasil uji yang diperoleh tidak konsisten, maka

langkah selanjutnya yang dilakukan adalah mengulang kembali hasil

perhitungan dengan tepat.

7. Analisa Masalah

Dari hasil pengolahan data, akan memberikan hasil urutan lokasi cabang

baru yang potensial dengan menggunakan metode pengambil keputusan

AHP. Hasil yang di dapatkan akan berbeda – beda dari setiap pengambil



48

keputusan karena persepsi yang berbeda dari setiap manusia. Maka dari

itu diberikan bobot yang berbeda beda antara jawaban responden dimana

bobot para responden di tentukan dengan pengolahan cara matematis.

8. Penutup

Tahap ini adalah tahap akhir, yang mana berdasarkan hasil pengolahan

data dan analisa, dapat ditarik beberapa kesimpulan untuk menjawab

tujuan penelitian.


