
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Aspek Pasar dan Pemasaran 

3.1.1 Data dan Metode Pengumpulan Data 

Aspek pasar akan memulai apakah proyek perusahaan memiliki peluang 

dalam menjual produk. Data-data yang akan dipakai dalam aspek pasar dan 

pemasaran adalah data yang berhubungan dengan pasar arang tempurung kelapa 

karbon aktif. Data-data yang akan diperlukan antara lain : 

a. Data ekspor arang batok kelapa karbon aktif Indonesia Tahun 2010-2012 

untuk menghitung pertumbuhan pasar. Data akan diambil dari Badan Pusat 

Statistik Indonesia. 

b. Data STP yang didapat dari wawancara langung dengan pembeli yang 

memiliki prospek paling tinggi bagi perusahaan. 

c. Marketing mix yang didapat dari wawancara langsung dengan pembeli yang 

memiliki prospek paling tinggi bagi perusahaan. 

3.1.2 Metode Pengolahan Data 

Data yang terkumpul akan diolah secara kualitatif dan kuantitatif sebagai 

dasar perhitungan permintaan pasar dan bauran pemasaran perusahaan. 

3.1.3 Kriteria Kelayakan 

Kriteria kelayakan dalam menguji aspek pasar dan pemasaran adalah sebagai 

berikut : 



a.  Potensi pasar melebihi dari target penawaran perusahaan. 

b.  Tren pasar terlihat positif. 

c.  STP teridentifikasi sesuai dengan hasil wawancara. 

d. Marketing mix perusahaan teridentifikasi. 

 

3.2. Aspek Hukum 

3.2.1 Data dan Metode Pengumpulan Data 

Aspek hukum membahas masalah kelengkapan dan kebenaran perusahaan, 

dari bentuk badan usaha hingga izin-izin yang dimiliki. Data-data yang akan dipakai 

dalam aspek hukum adalah data yang berhubungan dengan pembakaran arang 

tempurung kelapa karbon aktif dan sistem perdagangan. Data-data yang akan 

diperlukan antara lain : 

a.  Syarat izin dan dokumen yang diperlukan berupa Surat Keterangan Domisili 

Usaha di kantor kelurahan setempat, NPWP di kantor pelayanan pajak 

pratama sidoarjo selatan jalan raya jati no.6, Pengesahan akta notaris di 

pengadilan negeri Sidoarjo jalan jaksa agung R. Soepropto no.10, serta SIUP 

dan TDP di pemerintah kabupaten sidoarjo jalan pahlawan no.141. 

b.  Waktu serta dana yang diperlukan untuk mendapatkan izin yang dibutuhkan. 

Data akan didapat dari sumber tertulis, serta wawancara dengan pakar hukum 

serta dari pihak RT setempat. 

3.2.2 Metode Pengolahan Data 



Data yang terkumpul akan diolah secara kualitatif deskriptif untuk mengetahui 

prosedur perizinan yang harus dilengkapi dalam membentuk sebuah badan usaha 

yang legal, lama prosedur, dan biaya yang diperlukan. 

3.2.3 Kriteria Kelayakan 

Proyek perusahaan akan dinyatakan layak apabila perusahaan mampu 

memenuhi syarat untuk mendapatkan izin dan dokumen yang diperlukan yaitu surat 

keterangan domisili, NPWP, SIUP, TDP, dan APE. 

 

3.3. Aspek Teknis dan Teknologi 

3.3.1 Data dan Metode Pengumpulan Data 

Aspek teknis dan teknologi membahas mengenai lokasi usaha, layout, 

teknologi yang digunakan, dan luas produksi. Data yang akan digunakan adalah data 

yang berkaitan dengan proyek bisnis pada aspek teknis dan teknologi. Data yang 

diperlukan antara lain : 

a.  Data peralatan dan perlengkapan produksi. 

b.  Data luas lokasi produksi. 

c. Data layout tempat produksi pembuatan arang karbon aktif. 

d. Data ketersediaan bahan baku produksi.  

Data akan didapatkan dari wawancara dengan pengusaha yang berpengalaman 

dalam usaha arang tempurung kelapa karbon aktif. 

3.3.2 Metode Pengolahan Data 



Data yang terkumpul akan diolah secara kualitatif untuk mengetahui 

kebutuhan produksi. 

3.3.3 Kriteria Kelayakan 

Proyek akan dinilai layak dalam aspek teknis dan teknologi apabila 

a.  Mampu menambah peralatan dan perlengkapan produksi yang dibutuhkan. 

b.  Memiliki luas lokasi produksi yang cukup untuk melakukan proses produksi. 

c. Mampu merancang layout yang sesuai dengan rancangan layout perusahaan 

sejenis. 

d. Ketersediaan bahan baku produksi mudah didapat. 

 

3.4.  Aspek Manajemen dan Sumber Daya Manusia 

3.4.1 Data dan Metode Pengumpulan Data 

Aspek manajemen dan sumber daya manusia menilai pengelola usaha dan 

struktur organisasi. Data yang digunakan dalam aspek manajemen adalah data yang 

berhubungan dengan perusahaan arang batok kelapa karbon aktif. Data-data tersebut 

adalah: 

a.  Struktur organisasi manajemen yang baik untuk proyek perusahaan 

b.  Deskripsi dan spesifikasi jabatan yang jelas 

c. Jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk proses produksi. 

Data akan didapat dengan cara wawancara terhadap pihak yang memiliki perusahaan 

sejenis yaitu PT. Tridi Jaya. 

3.4.2 Metode Pengolahan Data 



Data yang terkumpul akan diolah secara kualitatif untuk merancang struktur 

dan sistem manajemen yang sesuai, anggaran kompensasi tenaga kerja, serta 

perencanaan jumlah pegawai. 

 

 

3.4.3 Kriteria Kelayakan 

Proyek perusahaan akan dinyatakan layak dalam aspek manajemen apabila: 

a.  Perusahaan mampu membuat struktur  dan sistem manajemen dengan jelas. 

b.  Perencanaan jumlah, Deskripsi dan spesifikasi jabatan teridentifikasi jelas. 

c. Mampu memberikan kompensasi minimal sebesar UMR Sidoarjo. 

 

3.5 Aspek Keuangan 

3.5.1 Data dan Metode Pengumpulan data 

Aspek keuangan menilai biaya yang akan dikeluarkan dan seberapa besar 

biayanya, serta besar pendapatan yang akan diterima bila proyek dijalankan. Data 

yang akan digunakan adalah data yang berkaitan dengan proyek perusahaan yaitu 

jumlah investasi, penjualan, biaya peralatan, serta biaya operasional. Sumber data 

akan didapat dari wawancara dengan perusahaan yang berpengalaman di bidang yang 

serupa. 

3.5.2 Metode Pengolahan Data 

Data yang diperoleh akan diolah secara kuantitatif untuk mengetahui proyeksi 

keuangan proyek, serta kelayakan investasi perusahaan. 



3.5.3 Kriteria Kelayakan 

Proyek perusahaan akan dinyatakan layak secara keuangan apabila: 

a.  Hasil Payback Period < 3 Tahun, disesuaikan dengan waktu pengembalian 

perusahaan sejenis. 

b.  Hasil perhitungan Net Present Value bernilai positif dengan tingkat diskonto 

13,5% didasarkan dengan suku bunga kredit ritel bank. 

c. Hasil perhitungan Internal Rate of Return > 13.5% didasarkan dengan suku 

bunga kredit ritel bank. 

d. Hasil analisis skenario memiliki NPV positif ketika kondisi terburuk. 

e. Hasil analisis skenario memiliki IRR > 13,5% ketika kondisis terburuk. 

 

 


