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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Aspek Pasar 

1. Data dan metode Pengumpulan data 

Data yang dibutuhkan dari aspek pasar ini adalah data primer. Metode 

pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara konsumen Depo Ikan dan 

observasi di sekitar lokasi.  

2. Metode Pengolahan data 

 Data primer diambil dari hasil wawancara, dan observasi serta 

menggunakan teori potensial pasar dan STP. 

3. Kriteria Kelayakan 

Indikator Kerteria Kelayakan 

-Pangsa pasar 

(market share) 

Perushaan memiliki pangsa pasar yang jelas dan berpotensial. 

Pangsa pasar keseluruhan dan pangsa pasar yang dilayani pada 

sekitar lokasi pasar pucang. 

-Segmentation Kriteria dalam melakukan segmentasi yang efektif: Dapat diukur 

dan dapat dijangkau antara lain: Restoran, konsumen rumah 

tangga dan agen Depo Ikan, dan dapat dilaksanakan. 

-Targeting Kriteria yang dipakai untuk menyelesaikan target: ukuran pasar, 

pertumbuhan pasar, dan posisi kompitif,  

 

-Positioning Kriteria yang layak adalah bagaimana perushaan dapat membuat 

pesan sederhana dan sejelas mungkin yang ingin disampaikan 

dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan target pasar. 
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3.2. Aspek Hukum 

1. Data dan metode Pengumpulan data 

 Data-data yang dibutuhkan dari aspek hukum dibagi menjadi dua yaitu: 

data primer aktif dan data sekunder. Menurut Kuncoro (2009:157) Data primer 

merupakan bagian interal dari proses penelitian bisnis dan ekonomi yang sering 

kali diperlukan untuk tujuan pengambulan keputusan. Pendapat Kuncoro 

(2009:148) Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihaklain. 

Data primer dapat diperoleh dari wawancara dengan notari dan data sekunder 

dapat diperoleh di kantor pelayanan pajak setempat. 

2. Metode Pengolahan data 

 Hasil wawancara dapat dapat dibandingkan dengan hasil tinjauan dari 

kantor pelayanan pajak setempat atau kantor notaris. 

3. Kriteria Kelayakan 

Indikator Kerteria kelayakan 

-Akta pendirian perushaan dari 

notaris. 

-NPWP 

-TDP 

-Surat ijin tempat usaha 

-Surat rekomendasi dari kadin 

-SIUP 

Mampu memenuhi persyaratan Dinas 

perdagangan dan perindustrian kota surabaya 

-Sertifikat tanah 

-PBB 

-Rekomendasi dari RT/RW 

-KTP 

Mampu memenuhi surat-surat persyaratan dari 

Dinas Perdaganagan dan erindustrian Kota 

Surabya. 

-Melakukan pendaftaran 

secara online melalui website 

LPPOM MUI 

(www.halalmui.org) 

 Mampu mengisi semua dokumen standard 

sertifikasi halal secara online. 

http://www.halalmui.org/
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- Mengisi data pendaftaran 

- Membayar biaya pendaftaran 

- Mengisi dokumen yang 

dipersyaratkan dalam proses 

pendaftaran sesuai dengan 

status pendaftaran 

- Sertifikat diterbitkan 

3.3. Aspek Teknis dan Teknologi 

1. Data dan metode Pengumpulan data 

 Data pada aspek teknis dampat menggunakan data primer. Metode 

pengumpulan data dengan cara observsi atau tinjau lokasi baru bersama dengan 

anggota project Depo Ikan. 

2. Metode Pengolahan data 

 Hasil dari pengamatan tersebut dapat kita bandingkan kembali dengan 

wawancara personal kepada pengunjung lokasi di pasar pucang. 

3. Kriteria Kelayakan 

Kerteria kelayakan Kriteria kelayakan 

Lokasi yang dinilai strategis dan 

memiliki ukuran yang cukup untuk 

mengisi peralatan-peralatan yang ada 

Lokasi yang dinilai strategis dan 

mempu memenuhi kapasitas peralatan 

yang dibutuhkan 

Menggunakan mesin dua freezer 

dengan kapasitas sebesar 300 liter dan 

timbangan seafood 

Menggunakan dua mesin pendingin untuk 

dapat menyimpan semua produk yang akan 

dijual 

Memiliki kapasitas listrik yang 

memadahi untuk dua freezer 

Arus listrik yang cukup untuk 

menyalakan peralatan yang ada 

Peralatan kantor Kelengkapan alat kantor 

Stock produk yang akan dijual kualitas 

yang baik 

Produk yang akan di jual sudah 

terjamin kualitasnya 
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3.4. Aspek Manajemen dan Sumber Daya Manusia 

1. Data dan metode Pengumpulan data. 

 Data internal yang didapatkan dari perushaan depo ikan antara lain: Struktur organisasi, 

SOP, job description and job specification, perencanaan dan pengadaan tenaga kerja, dan upah 

yang diterima karyawan. 

2. Metode Pengolahan data 

Metode pengelolahan data disesuaikan dengan keadaan internal perushaan. 

3. Kriteria kelayakan 

Indikator Kriteria kelayakan 

Struktur organisasi Perushaan memiliki struktur organisasi yang 

jelas 

SOP SOP yang terstruktur 

Job description and job specification Pembagian tugas dan tanggung jawab 

Perencanaan dan pengadaan tenaga 

kerja 

Perekrutan karyawan untuk 

ditempatkan pada cabang baru.  

Upah yang diterima karyawan Sesuai dengan UMR 2014 

3.5. Aspek Keuangan 

1. Data dan metode Pengumpulan data 

 Data yang dibutuhkan dari aspek keuangan ini dengan membuat analisis 

Payback Period(PP), Net Present Value(NPV), Internal Rate of Return(IRR), 

Profitability Index(PI). 
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2. Metode Pengolahan data 

 Metode pengolahan data dengan memperhitungkan Payback Period(PP), 

Net Present Value(NPV), Internal Rate of Return(IRR), Profitability Index(PI). 

3. Kriteria Kelayakan 

Indikator Kerteria kelayakan 

Payback Period (PP) Jika PP lebih kecil dari periode 

investasi,maka usulan investasi layak 

dilanjutkan. 

Net Present Value (NPV) Jika hasil NPV + maka  investasi 

tersebut menguntungkan atau hasilnya 

melebihi tingkat bunga yang dipakai 

Internal Rate Of Return (IRR) Apabila IRR > tingkat suku bunga 

deposito bank Panin, maka usulan 

investasi layak. 

Apabila IRR < tingkat suku bunga 

deposito maka usulan investasi tidak 

layak 

Suku bunga deposito pada bank Panin. 

Profitability Index (PI) Jika PI > 1 maka investasi layak 

Jika PI < 1 maka investasi tidak layak 

Jika PI = 1 Maka investasi BEP 

 




