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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Pengumpulan Data 

1. Jenis Data 

Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data sekunder dan 

data primer 

a. Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dengan cara meminta 

informasi dari Dinas BPMP Kota Bandar Lampung, Badan Pusat Statistik 

Provinsi Lampung, dan Bappeda Kota Bandar lampung. 

b. Data primer adalah data yang diperoleh dari pihak-pihak yang terkait dengan 

penelitian, yaitu masyarakat Kelurahan Kedaton Kota Bandar Lampung yang 

bergerak di bidang usaha seperti toko atau warung yang lokasi tempat 

berusaha berdekatan dengan lokasi berdirinya usaha mini market. 

 

2. Sumber Data 

a. Dokumentasi  

Yaitu memahami semua literatur, tulisan ilmiah dari instansi pemerintah serta 

tulisan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. 

b. Wawancara  
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Yaitu sumber data yang diperoleh dengan cara mengajukan daftar pertanyaan 

kepada responden, dimana responden yang dimaksud yaitu pemilik usaha 

warung kecil yang berada di Kelurahan Kedaton Kota Bandar lampung yang 

terindentifikasi terkena dampak berdirinya usaha mini market. 

 

B. Penentuan Populasi 

Menurut (Mantra, 2004:93) ukuran sampel tergantung pada apa yang hendak 

diketahui, kegunaan dan tujuan dari penelitian lapangan dalam studi, serta apa dan 

siapa yang terpenting dan perlu disertakan sebagai representatif yang memiliki 

kredibilitas, dan terakhir berhubungan pula dengan ketersediaan sumber daya dan 

waktu dalam penelitian. Jenis sampel yang akan ditentukan dalam penelitian ini 

menggunakan non-probability sampling, yaitu individu tidak menggunakan 

probability atau kemungkinan yang sama untuk dipilih menjadi sampel 

(nasution,2000:105), sedangkan metode pemilihan sampel yang dipilih adalah 

purposive sampling atau sampel bertujuan.  

Metode purposive sampling dalam penelitian ini bersifat kuantitatif, dalam 

menentukan sampel dilakukan secara representatif, artinya mewakili populasi agar 

dapat diambil kesimpulan berupa generalisasi dan sampel terindikasikan terdiri 

dari 30 responden yang representatif  memiliki usaha warung dan 10 konsumen. 

Setiap populasi yang akan dijadikan responden memiliki kriteria kesamaan ciri-

ciri dari berbagai aspek yaitu : 
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1. Luas tempat usaha  

Luas tempat usaha berukuran 4 m
2 

 sampai dengan 6 m
2 

kriteria tersebut 

penulis golongkan berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 

warung-warung yang berada disekitar mini market. 

2. Jenis bangunan 

Penulis menggolongkan kriteria responden menurut jenis bangunan adalah 

bangunan yang permanen menjadi satu bagian dari tempat tinggal pemilik 

warung. 

3. Tempat usaha 

Tempat yang dijadikan usaha membuka warung adalah sekaligus tempat 

tinggal si pemilik warung. 

4. Ketersediaan jenis barang 

Ketersediaan jenis barang yang ditawarkan harus sama pada setiap 

responden. Penulis mengambil 10 contoh sampel jenis barang yang sama 

yang ditawarkan di warung, antara lain  sabun mandi, pasta gigi, shampo, 

ditergen, jajanan snack, bumbu masak, mie instan, rokok, minuman ringan 

dan obat-obatan. 

5. Pengelola warung 

Penulis juga mengambil kriteria sama untuk setiap responden warung 

adalah yang bertindak sebagai pengelola warung adalah pemilik rumah 

atau pemilik usaha warung tersebut. 

Sedangkan populasi yang akan dijadikan responden sebagai konsumen memiliki 

kriteria kesamaan ciri-ciri dari berbagai aspek yaitu : 

1. Usia responden berkisar antara 17 tahun sampai dengan 50 tahun. 
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2. Responden berdomisili di sekitar usaha warung. 

 

C.   Alat analisis  

1. Analisis kuantitatif  

Alat analisis yang digunakan yaitu uji beda rata-rata. Penelitian ini menguji : 

0 (tidak ada perbedaan) 

0 (berbeda secara nyata antara sebelum dan sesudah)   

0 (tidak diketahui) 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

  Z hitung 

 Rata-rata pendapatan bersih usaha warung kecil sebelum adanya mini 

market 
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 Rata-rata pendapatan bersih usaha warung kecil setelah adanya mini market 

 Jumlah sampel sebelum adanya mini market 

 Jumlah sampel setelah adanya mini market 

 Standar devisi usaha mikro sebelum adanya mini market 

 Standar devisi usaha mikro setelah adanya mini market 

Kriteria pengujian hipotesis : 

Pengujian hipotesis menggunakan uji Z bagi pengujian parameter µ dengan 

tingkat kepercayaan α = 0,05 dan derajat kebebasan sebesar n1 + n2 – 2  

menggunakan uji 2 arah apabila : 

z hitung  > z tabel  = H0  ditolak 

z hitung  < z tabel  = H0 diterima 

2.  Analisis Kualitatif 

Data yang diperoleh melalui penyebaran kuisoner yang dikumpulkan, lalu 

dilakukan pengolahan data.  Sebelum dilakukan pengolahan data, data perlu 

diperiksa terlebih dahulu.  Jadi dalam penelitian ini disediakan instrumen angket. 
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D. Gambaran Umum 

1.  Kota Bandar Lampung 

Kota Bandar Lampung merupakan ibukota Provinsi Lampung, Indonesia.  Kota 

ini memiliki luas 207,50 km² dengan populasi penduduk sebanyak 912.087 jiwa 

(2008), kepadatan penduduk 4.597 jiwa/km² dan tingkat pertumbuhan penduduk 

3,79 % per tahun.  Secara geografis, ibukota Provinsi Lampung ini berada di pintu 

gerbang utama Pulau Sumatera, tepatnya kurang lebih 165 km sebelah barat laut 

DKI Jakarta. 

 

Didukung oleh posisi yang strategis, menyebabkan mobilitas penduduk serta lalu 

lintas di setiap ruas jalan protokol di Bandar Lampung cenderung padat, sehingga 

sebagai salah satu kota tersibuk di Indonesia bagian barat, Bandar Lampung 

memiliki andil penting dalam jalur transportasi darat dan aktivitas pendistribusian 

logistik dari Jawa menuju Sumatera maupun sebaliknya. 

 

Kota Bandar Lampung merupakan ibukota Provinsi Lampung. Oleh karena itu 

Kota Bandar Lampung merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial politik, 

pendidikan dan kebudayaan, serta merupakan pusat kegiatan perekonomian dari 

Provinsi Lampung. 

Sebelum tanggal 18 Maret 1964 Provinsi Lampung merupakan keresidenan, 

dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1964 yang kemudian 

menjadi Undang-undang Nomor 14 tahun 1964. Keresidenan Lampung 

ditingkatkan menjadi Provinsi Lampung dengan ibu kotanya Tanjung Karang-

Teluk Betung.  Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1983 
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Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang – Teluk Betung diganti menjadi 

Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung terhitung sejak tanggal 17 Juni 

1983 dan tahun 1999 berubah menjadi Kota Bandar Lampung. 

Dengan Undang-undang No. 5 tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 

1982 tentang perubahan wilayah, maka Kota Bandar Lampung diperluas dengan 

pemekaran dari 4 kecamatan 30 kelurahan menjadi 9 kecamatan 58 kelurahan. 

Kemudian berdasarkan SK Gubernur No. G/185.B.111/Hk/1988 tanggal 6 Juli 

1988 serta surat persetujuan MENDAGRI nomor 140/1799/PUOD tanggal 19 Mei 

1987 tentang pemekaran kelurahan di wilayah Kota Bandar Lampung, maka Kota 

Bandar Lampung terdiri dari 9 kecamatan dan 84 kelurahan. Pada tahun 2001 

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 04, Kota Bandar 

Lampung menjadi 13 kecamatan dengan 98 kelurahan. 

Sejak berdirinya Kota Bandar Lampung upaya peningkatan potensi-potensi yang 

ada terus dilakukan dengan upaya peningkatan pembangunan daerah yang 

dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang 

lebih terpadu dan terarah agar sumberdaya yang ada dapat dimanfaatkan secara 

efektif dan efisien. 

Perkembangan pembangunan yang digerakkan pemerintah, swasta dan 

masyarakat, sebagian dilakukan dalam rangka deregulasi dan debirokratisasi 

sebagai terobosan terhadap tatanan yang ada untuk mempercepat tercapainya 

pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta persiapan menghadapi era 

globalisasi. 
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2.  Kecamatan Kedaton 

Kecamatan Kedaton adalah salah satu kecamatan yang berada di ruang lingkup 

Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung.  Kecamatan Kedaton memiliki 8 

kelurahan yang meliputi Kampung Baru, Kedaton, Labuhan Ratu, Way Halim, 

Sepang Jaya, Sidodadi, Sukamenanti, Surabaya. 

3.   Sejarah Singkat Alfamart  

PT.  Sumber Alfaria Trijaya (SAT) atau Alfamart merupakan perusahaan  

nasional yang bergerak dalam bidang perdagangan umum  dan jasa eceran yang 

menyediakan kebutuhan pokok dan sehari-hari.  PT Sumber Alfaria Trijaya 

didirikan pada 27 juni 1999 dengan kepemilikan saham yang dibagi dua yaitu 

antara PT Alfaria Retailindo, Tbk dan PT Lancar Distrindo.  Toko pertama di 

buka dengan nama Alfa Minimart di Jl. Berigin Raya Karawaci Tanggerang.  

Pada 1 Agustus 2002 kepemilikan saham beralih ke PT Sumber Alfaria Trijaya 

dengan kepemilikan saham dibagi  dua yaitu antara PT HM Sapoerna, Tbk dan  

PT Sigmantara Alfindo.  Setelah itu pada 1 Januari 2003 nama Alfa Minimart 

diganti menjadi Alfamart dan mempunyai motto, ”Berlanja puas, harga pas”.  

Alfamart merupakan jaringan mini market yang menyediakan kebutuhan pokok 

dan kebutuhan sehari-hari dengan luas penjualan kurang dari 250 M2. 

a) Visi ,misi dan budaya Alfamart  

Menjadi jaringan distribusi retail terkemuka  yang dimiliki  oleh masyarkat 

luas, berorientasi kepada pembayaran pegusaha kecil, pemenuhan 

kebutuhan dan harapan konsumen, serta mampu bersaing secara global. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kampung_Baru,_Kedaton,_Bandar_Lampung
http://id.wikipedia.org/wiki/Kedaton,_Kedaton,_Bandar_Lampung
http://id.wikipedia.org/wiki/Labuhan_Ratu,_Kedaton,_Bandar_Lampung
http://id.wikipedia.org/wiki/Perumnas_Way_Halim,_Kedaton,_Bandar_Lampung
http://id.wikipedia.org/wiki/Sepang_Jaya,_Kedaton,_Bandar_Lampung
http://id.wikipedia.org/wiki/Sidodadi,_Kedaton,_Bandar_Lampung
http://id.wikipedia.org/wiki/Sukamenanti,_Kedaton,_Bandar_Lampung
http://id.wikipedia.org/wiki/Surabaya,_Kedaton,_Bandar_Lampung
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Misi dari Alfamart  

1. Memberikan kepuasan kepada pelanggan atau konsumen dengan berfokus 

pada produk dan pelayanan yang berkualitas unggul. 

2. Selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal yang dilakukan dan selalu  

menegakkan tingkah laku atau etika bisnis yang tertinggal. 

3. Ikut berpartisipasi dalam membangun negara dengan menumbuh–

kembangkan jiwa wiraswasta dan kemitraan usaha. 

4. Membangun organisasi global yang terpercaya, tersehat dan terus tumbuh dan 

bermanfaat bagi pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang saham dan 

masyarakat pada umumnya. 

Budaya perusahaan  

1. Integritas yang tinggi. 

2. Inovasi untuk kemajuan yang lebih baik. 

3. Kualitas dan produktivitas yang tinggi. 

4. Kerjasama tim. 

5. Kepuasan pelanggan  melalui standar  pelayanan yang terbaik . 

 

b). Target sasaran Alfamart  

1. Target strategis (dimana mereka berbelanja) 

1. Area perumahan 

2. Fasilitas publik  

3. Gedung perkantoran  

2.  Demografi  (siapa yang berbelanja ) 
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1.  Ibu rumah tangga  

2.  Anak–anak 

3.  Kelas menengah  

 

3. Psikografi (Mengapa mereka berbelanja) 

1. Kenyamanan  

2. Lingkugan yang ramah  

3. Memilih sendiri sebelum membeli  

 

4. Sejarah singkat Indomaret  

Indomaret merupakan jaringan mini market yang menyediakan kebutuhan pokok  

dan kebutuhan sehari–hari dengan luas penjualan kurang dari 200 M2 dikelola 

oleh PT Indomarco Prismatama cikal bakal pambukaan Indomaret di Kaliantan 

dan toko pertama dibuka di Ancol, Jakarta Utara.  

Tahun 1997 perusahaan mengembangkan bisnis gerai waralaba pertama di 

Indonesia, setelah Indomaret teruji dengan lebih dari 230 gerai.  Pada mei 2003  

Indomaret meraih penghargaan “Perusahaan Waralaba 2003” dari Presiden 

Megawati Soekarnoputri. 

Hingga juli 2008 Indomaret mencapai 2772 gerai dari total 1622 gerai adalah 

milik sendiri dan sisanya 1150 gerai waralaba milik masyarakat yang tersebar di 

kota–kota di Jabotabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tegah, Jogyakarta, Bali 

dan Lampung.  Sedangkan di DKI Jakarta terdapat sekitar 300 gerai. 
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A. Visi ,misi dan budaya Indomaret  

Visi Indomaret  

Menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan ritel waralaba yang ungul dalam 

persaingan global. 

Misi Indomaret  

1. Memberikan kepuasan kepada pelanggan/konsumen dengan berfokus pada 

produk dan pelayanan yang berkualitas ungulan. 

2. Selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal yang dilakukan dan selalu 

menegakkan tingkah laku/etika bisnis yang tertinggi . 

3. Ikut berpartisipasi dalam membangun negara dengan menumbuh– 

kembangkan jiwa wiraswasta dan kemitraan usaha. 

4. Membangun organisasi global yang terpercaya, tersehat dan terus tumbuh dan 

bermanfaat bagi pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang saham dan 

masyarakat pada umumnya . 

 

Dalam bekerja kami menjujung tinggi nilai–nilai (budaya perusahaan)  

1. Kejujuran, kebenaran dan keadilan  

2. Kerja sama tim  

3. Kemajuan melalui inovasi yang ekonomis  

4. Kepuasan pelanggan  

b. Pusat Distribusi  

Sistem distribusi dirancang seefisen mungkin dengan jaringan pemasokan yang 

handal dalam menyediakan produk terkenal dan berkualitas serta sumber daya 

manusia  yang kompeten menjadikan Indomaret memberikan pelayanan terbaik 
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kepada konsumen.  Saat ini Indomaret memiliki 10 pusat distibusi di Ancol  

Jakarta, Cimanggis, Depok, Tanggerang, Bekasi, Parung, Bandung, Semarang, 

Jember, Surabaya dan Lampung.  Dengan menjalani lebih dari 500 pemasokan  

Indomaret memiliki posisi baik dalam menentukan produk yang akan dijualnya. 

 

c. Sistem Teknologi Informasi  

Laju pertumbuhan gerai indomart yang pesat dengan jumlah transaksi 14,99 juta 

transaksi perbulan didukung oleh sistem teknologi yang handal.  Sistem teknologi 

informasi Indormaret pada setiap point of sales di setiap gerai mencakupi sistem 

penjualan, persediaan dan penerimaan barang.  Sistem ini dirancang untuk 

memenuhi kebutuhan saat ini dengan memperhatikan perkembangan jumlah gerai 

dan jumlah transaksi di masa mendatang Indomaret berupaya meningkatkan 

pelayanan dan kenyamanan belanja konsumen dengan menerapkan sistem chek 

out yang mengunakan scanner di setiap kasir dan pemasaran fasilitas 

pembayaran. 

 

Pada setiap pusat distribusi diterapkan digital picking system (DPS).  Sistem 

teknologi informasi ini memungkinkan pelayanan permintaan dan suplai barang 

dari pusat distribusi ke toko–toko dengan tingkat kecepatan yang tinggi  dan 

efesien yang optimal. 

d. Pemasaran dan promosi  

sasaran pasar Indomaret adalah konsumen semua kalangan masyarakat.  Lokasi 

gerai yang strategis dimaksudkan untuk melayani sasaran demografisnya yaitu 

keluarga. 
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Strategi pemasaran Indomaret diintegrasikan dengan kegiatan promosi secara 

berkala Indomaret menjalankan  program promosi dengan berbagai cara seperti 

memberikan harga khusus undian berhadiah langsung. 

  

 


