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BAB III 

METODE PERANCANGAN 

3.1 Obyek/ unit Analisis 

Gagasan dari perencanaan bisnis ini adalah implementasi 

franchise di Richeese Factory, dengan unit analisis yaitu 

Sembilan (9) komponen bisnis sesuai metode model bisnis kanvas 

yaitu: Customer Segments (Segmen Pelanggan), Value 

Proporsitions (Proposi Nilai), Channel (Saluran), Customer 

Relationship (Hubungan Pelanggan), Revenue Streams (Arus 

Pendapatan), Key Resources (Sumber Daya Utama), Key 

Activities (Aktivitas Kunci), Key Partnership (Kemitraan Utama) 

dan Cost Structure ( Struktur Biaya) . 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

  Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan 

dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Sedangkan 

data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung 

secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang 

dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. 
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a. Data Primer adalah berbagai informasi dan keterangan yang 

diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu diperoleh melalui 

wawancara dengan informan yang dijadikan sampel dalam 

penelitian. Jenis data ini meliputi informasi dan keterangan 

mengenai proses pengembangan bisnis franchise Richeese 

Factory. Data primer yang diperoleh yaitu mengenai informasi 

jumlah outlet tiap tahun, hasil penjualan, struktur biaya, 

hubungan dengan vendor/supplier. Dalam penelitian ini, data 

primer adalah hasil wawancara dengan informan yaitu dengan 

manajer dibagian franchise, franchise Staff, HRD Manager, 

finance & Accounting Manager, operational manager, area 

manager, dan konsumen yang berkunjung ke Richeese 

Factory. 

b. Data Sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak 

lain. “Data sekunder dapat berisi informasi yang bersifat 

umum ataupun informasi yang spesifik”,(Mudrajat Kuncoro 

(2013:153). Dalam penelitian ini Peneliti mencari data internal 

dalam perusahaan yang merupakan data sekunder sebagai 

bahan penelitian untuk dilakukan analisis dan pengukuran 

untuk perancangan mengenai pengembangan bisnis franchise. 

Adapun data  yang digunakan adalah visi dan misi perusahaan, 

produk perusahaan, kebijakan perusahaan, struktur organisasi 

perusahaan. 
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3.3   Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian 

adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan 

data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi 

standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian ini, teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:  

a. Observasi Menurut  Sugiyono (2013), “observasi merupakan 

suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari 

berbagai proses biologis dan psikologis”. Dua di antara yang 

terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. 

Observasi dilakukan langsung pada Richeese Factory untuk 

memperoleh infromasi tambahan yang dibutuhkan dalam 

penelitian. Peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, 

mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi  

dalam aktifitas mereka. 

b. Wawancara Mendalam (In Depth Interview) Menurut 

Purhantara (2010), “wawancara mendalam adalah suatu cara 

mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung 

bertatap muka dengan subjek”. Dengan cara ini, pewawancara 

akan mendapatkan gambaran. Wawancara dilakukan dengan 

manajer yang berhubungan langsung dengan franchise 

Manajer dibagian franchise, staff bagian franchise,operational 

manager area Manajer outlet dan konsumen yang berkunjung 

ke Richeese Factory 
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c. Studi dokumentasi, digunakan untuk melengkapi hasil 

observasi dan wawancara, dokumen bisa berupa artikel, 

laporan-laporan dan sebagainya. 

d. Studi pustaka, untuk mendapatkan data dan informasi yang 

bersifat keilmuan ataupun landasan teoritik yang relevan 

dengan fokus masalah dan pertanyaan pokok penelitian yaitu 

tentang franchise dan Business Model Canvas. 

Teknik analisis data menggunakan model Miles and 

Hubermen yang terdiri dari data reduction, data display, 

conclusion drawing, and verifications. Sugiyono (2013). 

Menjelaskan model tersebut: 

1. Reduksi data (data reduction), artinya merangkum, memilih 

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, 

serta dicari tema dan pokoknya. 

2. Penyajian data (data display), dilakukan agar data 

terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, dan semudah 

dipahami. Penyajian data dapat berupa teks naratif, grafik, 

matrik, network, chart ataupun gambar. Dalam hal ini peneliti 

harus memahami substansi dan esensi data yang disajikan. 

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing and 

verification), dilakukan untuk menjawab pertanyaan pokok 

penelitian yang telah ditetapkan. Kesimpulan bisa menjawab 

ataupun tidak menjawab pertanyaan pokok penelitian, 

bergantung pada konsistensi dan validitas bukti-bukti 

dilapangan. 
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3.4   Operasional Variabel 

 

Tabel 3.1 Operasional Varibel 
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3.5 Tahapan Perancangan 

 Langkah-langkah perancangan pengembangan bisnis 

franchise disajikan dalam skema sebagai berikut: 

 

Gambar 3.1  
 

Tahapan Perancangan Bisnis 


