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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Aspek Pasar dan Pemasaran 

3.1.1. Data dan Metode Pengumpulan Data 

 Data aspek pasar dan pemasaran yang digunakan adalah data mengenai 

kondisi pasar arang tempurung kelapa dan tren yang terjadi saat ini, perkembangan 

harga dan kuantitas penjualan arang tempurung kelapa, serta strategi pemasaran yang 

sesuai untuk produk arang tempurung kelapa. 

 Data yang diperoleh dalam aspek ini berupa data primer yang didapatkan dari 

data historis perusahaan Bhinneka Cipta Pratama dan wawancara dengan perusahaan 

arang tempurung kelapa yaitu PT Tridi Jaya dan CV Nusa Kelapa Abadi serta data 

sekunder yang merupakan hasil analisis dokumentasi dari Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan di Jawa Timur. 

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: 
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Tabel 3.1: Kriteria Kelayakan Aspek Pasar dan Pemasaran 

No. Indikator Kriteria Kelayakan 

1 Tren dan permintaan pasar Tren industri tidak menandakan terjadi penurunan serta 

permintaan pasar ≥ 300 ton per tahun. 

2 Bauran pemasaran Bauran pemasaran teridentifikasi sesuai dengan pasar di China. 

Sumber: Data diolah. 

 

3.2. Aspek Hukum 

3.2.1. Data dan Metode Pengumpulan Data 

 Data yang akan digunakan dalam aspek hukum adalah syarat-syarat yang 

dibutuhkan dalam pendirian CV dan juga izin-izin lain yang dibutuhkan untuk 

perusahaan dapat melakukan kegiatan ekspor. 

 Data yang akan digunakan berupa data primer yang diperoleh dari wawancara 

dengan notaris Robby Kurniawan, SH.,M.Kn. di Jalan Panglima Sudirman no. 87, 

Gresik sedangkan data sekunder diperoleh dari analisis dokumentasi pada lembaga 

perizinan terkait yaitu Surat Keterangan Domisili Usaha di kantor kelurahan 

setempat, NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Sidoarjo Selatan di Jalan Raya Jati No.6, pengesahan akta notaris di Pengadilan 

Negeri Sidoarjo Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto no. 10, serta Surat Izin Usaha 

Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, dan izin gangguan di Pemerintah Kabupaten 

Sidoarjo Jalan Pahlawan no. 141. 

3.2.2. Metode Pengolahan Data 

 Data yang terkumpul akan diolah secara kualitatif deksriptif guna mengetahui 

prosedur perizinan yang harus dilengkapi dalam membentuk sebuah badan usaha 

yang legal, lama prosedur, serta biaya yang dibutuhkan. 
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3.2.3. Kriteria Kelayakan 

 Kriteria kelayakan dalam aspek hukum adalah perusahaan mampu memenuhi 

persyaratan untuk mendapatkan izin badan usaha, izin domisili usaha, NPWP, SIUP, 

dan TDP, serta memiliki dana untuk membiayai pengurusan izin-izin tersebut. 

 

3.3. Aspek Teknis dan Teknologi 

3.3.1. Data dan Metode Pengumpulan Data 

 Data dalam aspek teknis dan teknologi yang digunakan adalah data mengenai 

lokasi usaha, luas lokasi usaha, peralatan yang akan digunakan, serta data mengenai 

ketersediaan bahan baku. 

 Data yang diperoleh dalam aspek ini berupa data primer yang didapatkan dari 

hasil observasi lokasi produksi di Jalan Bhayangkari no. 397, Porong, Sidoarjo serta 

wawancara dengan ketua RW setempat dan perusahaan arang tempurung kelapa PT 

Tridi Jaya dan CV Nusa Kelapa Abadi. 

3.3.2. Metode Pengolahan Data 

 Data yang terkumpul akan diolah secara kualitatif guna memperhitungkan 

luas tanah yang akan digunakan, perancangan layout, menentukan peralatan yang 

akan digunakan, serta proses produksi yang baik. 

3.3.3. Kriteria Kelayakan 

 Kriteria kelayakan dalam menguji aspek teknis dan teknologi adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 3.2: Kriteria Kelayakan Aspek Teknis dan Teknologi 

No. Indikator Kriteria Kelayakan 

1 Luas tanah Luas tanah dinilai mampu digunakan untuk proses produksi dan penyimpanan 

produk oleh perusahaan manufaktur sejenis. 

2 Layout Layout pabrik sesuai dengan rancangan layout perusahaan manufaktur sejenis. 

3 Peralatan Segala peralatan yang digunakan teridentifikasi dengan jelas. 

4 Proses produksi Proses produksi teridentifikasi dengan jelas. 

Sumber: Data diolah. 

 

3.4. Aspek Lingkungan Hidup 

3.4.1. Data dan Metode Pengumpulan Data 

 Data aspek lingkungan hidup yang digunakan adalah data mengenai limbah 

pabrik berupa padat, cair, atau gas yang dihasilkan dari proses produksi arang 

tempurung kelapa. Selain itu, data lain yang dibutuhkan adalah solusi yang dapat 

dilakukan untuk mengolah ataupun mengurangi limbah pabrik tersebut. 

 Data yang digunakan berupa data primer yang didapat dari observasi langsung 

di lokasi produksi serta wawancara dengan ketua RT di lokasi produksi 

3.4.2. Metode Pengolahan Data 

 Data yang terkumpul akan diolah secara kualitatif guna mengetahui limbah-

limbah yang dihasilkan dari perencanaan produksi serta langkah-langkah penanganan 

limbah tersebut. 

3.4.3. Kriteria Kelayakan 

 Kriteria kelayakan dalam menguji aspek lingkungan hidup adalah perusahaan 

mampu mengidentifikasi limbah yang dihasilkan serta mampu mengidentifikasi 

solusi pengolahan limbah tersebut guna mendapat perizinan dokumen yang berkaitan. 
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3.5. Aspek Manajemen Sumber Daya Manusia 

3.5.1. Data dan Metode Pengumpulan Data 

 Data aspek manajemen sumber daya manusia yang digunakan adalah data 

tentang sistem manajemen serta struktur organisasi yang baik bagi usaha ini, jumlah 

tenaga kerja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan usaha, dan job description dari 

masing-masing pegawai. 

 Data yang digunakan berupa data primer yang didapatkan dari wawancara 

dengan PT Tridi Jaya dan CV Nusa Kelapa Abadi serta beberapa studi literatur. 

3.5.2. Metode Pengolahan Data 

 Data yang terkumpul akan diolah secara kualitatif guna membuat struktur 

organisasi yang sesuai, perencanaan jumlah pegawai dan spesifikasi pekerjaan, serta 

kompensasi tenaga kerja yang akan dianggarkan. 

3.5.3. Kriteria Kelayakan 

 Kriteria kelayakan dalam menguji aspek manajemen sumber daya manusia 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.3: Kriteria Kelayakan Aspek Manajemen Sumber Daya Manusia 

No. Indikator Kriteria Kelayakan 

1 Struktur organisasi Perusahaan mampu merancang struktur organisasi dengan jelas 

2 Tenaga kerja Perencanaan jumlah, deskripsi dan spesifikasi pekerjaan 

teridentifikasi jelas. 

3 Kompensasi pekerjaan Minimal sama dengan UMR daerah Sidoarjo tahun 2014 yaitu 

Rp 2.200.000,-. 

Sumber: Data diolah. 
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3.6. Aspek Keuangan 

3.6.1. Data dan Metode Pengumpulan Data 

 Data aspek keuangan yang akan digunakan adalah data mengenai jumlah 

investasi awal, estimasi penjualan per bulan, serta biaya operasional dan biaya lain-

lain yang dibutuhkan. 

 Data yang dikumpulkan berupa data primer yang merupakan data internal 

perusahaan Bhinneka Cipta Pratama serta wawancara dengan perusahaan arang 

tempurung kelapa PT Tridi Jaya dan CV Nusa Kelapa Abadi. 

3.6.2. Metode Pengolahan Data 

 Data yang diperoleh akan diolah secara kuantitatif guna membuat proyeksi 

laporan keuangan dan penilaian kelayakan investasi apakah usaha ini dapat 

memberikan keuntungan apabila dijalankan. 

3.6.3. Kriteria Kelayakan 

 Kriteria kelayakan dalam menguji aspek keuangan adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.4: Kriteria Kelayakan Aspek Keuangan 

No. Indikator Kriteria Kelayakan 

1 Payback Period (PP) PP < 1 tahun, sesuai dengan waktu pengembalian 

perusahaan sejenis 

2 Net Present Value (NPV) NPV bernilai positif. 

4 Analisis Skenario NPV bernilai positif saat kondisi terburuk. 

Sumber: Berbagai sumber, data diolah. 

 

 Jangka waktu penelitian ditetapkan tiga tahun. Metode IRR dan PI tidak 

dipakai karena akan memberikan hasil yang relatif sama dengan metode NPV. Besar 

persentase pengembalian menggunakan suku bunga kredit Bank BCA sebesar 13,5% 

pada tanggal 9 November 2013. 




