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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

   Menurut Kuncoro (2009:7), penelitian menurut tujuannya dibagi menjadi 

dua, yaitu penelitian terapan dan penelitian dasar. Penelitian terapan atau sering 

disebut dengan applied research, adalah suatu jenis penelitian yang digunakan 

untuk memecahkan masalah tertentu. Terdapat tiga macam contoh dari penelitian 

terapan, yaitu penelitian tindakan, penelitian evaluasi dan penelitian 

pengembangan. Pengembangan bisnis pendirian gudang dan penambahan mesin 

pengupas kacang pada Perusahaan Palawija Nusantara Divisi Kacang Tanah 

menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan evaluasi terapan karena di dalam 

penelitian ini mengumpulkan dan menganalisa data secara sistematis yang mana 

tujuannya adalah untuk membuat sebuah keputusan tertentu. 

B. Aspek Pasar dan Pemasaran 

 1. Metode Pengumpulan Data 

    Data pada aspek pasar dan pemasaran dikumpulkan dengan cara 

membagikan kuesioner yang dibagikan kepada responden. Kuesioner 

dibagikan kepada pemakai produk kacang tanah kupasan  pada Perusahaan 

Palawija Nusantara Divisi Kacang dengan tujuan untuk mengetahui seberapa 

minat para pengguna produk.  Perusahaan Palawija Nusantara Divisi Kacang 
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Tanah juga akan membagikan sampel produk kacang yang telah kupas ke 

pengguna produk berdasarkan jenis produk kacang kupasan yang rencananya 

akan diproduksi. Metode yang digunakan dalam mengambil sampel adalah 

purpose sampling. Menurut Kuncoro (2009:139), purpose sampling adalah 

pengambilan sampel yang didasarkan kepada suatu karakteristik tertentu dari 

anggota sample dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan tujuan dari 

penelitian.   

    Tolak ukur dari aspek pasar dan pemasaran ini adalah hasil dari 

kuisioner yang dibagikan kepada responden maupun hasil wawancara dengan 

buyer to buyer bahan baku kacang kupasan mengenai minat pengguna produk 

kacang kupasan maupun prospek permintaan bahan baku kacang ke depan. 

Setelah itu, membuat analisis dari bisnis yang didirikan dengan menggunakan 

analisis TOWS, STP dan marketing mix, kemudian menentukan strategi 

pemasaran apa yang akan digunakan untuk pengembangan bisnis dari 

Perusahaan Palawija Nusantara Divisi Kacang Tanah. 

 2. Metode pengolahan data 

    Data dari aspek pasar dan pemasaran diolah dengan menggunakan 

metode kualitatif atau proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata tertulis atau lisan yang didapat dari objek yang diamati. Metode 

kualitatif ini digunakan untuk menguji kebenaran data yang telah didapat dari 

pembagian kuisioner. Dengan data yang telah diolah dan dianalisis dengan 
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benar, maka penulis akan dapat menentukan strategi pengembangan yang 

sebaiknya digunakan untuk mengembangkan usaha pengembangan bisnis 

pada perusahaan Perusahaan Palawija Nusantara Divisi Kacang Tanah. 

 3. Kriteria kelayakan 

  a. Kriteria dari aspek pasar, yaitu:  

   1) Adanya pasar/pembeli yang membeli produk bahan baku kacang 

kupasan yang diproduksi Perusahaan Palawija Nusantara Divisi 

Kacang Tanah dan pembeli selalu mengalami peningkatan, sehingga 

akan meningkatkan volume penjualan dan meningkatkan laba.  

   2) Setiap tahun permintaan bahan baku kacang kupasan mengalami 

peningkatan dan pertumbuhan pasar. Karena jika pasar dapat 

bertumbuh dengan baik, maka peluang pasar juga semakin besar pula. 

.  b. Kriteria aspek pemasaran ditentukan berdasarkan ketentuan yang telah 

dibuat oleh penulis, yaitu: 

   1) Perusahaan Palawija Nusantara Divisi Kacang Tanah dapat 

menentukan strategi yang akan dilakukan oleh perusahaan. 

   2) Perusahaan Palawija Nusantara Divisi Kacang Tanah dapat 

menetapkan Segmenting, Targeting dan Positioning berdasarkan pada 

produk yang ditawarkan. 
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   3) Perusahaan Palawija Nusantara Divisi Kacang Tanah mampu 

menetapkan bauran pemasaran yang sesuai dengan yang diharapkan 

pasar. 

C. Aspek Hukum 

 1. Metode Pengumpulan data 

  a. Pengumpulan data aspek hukum dilakukan dengan melakukan wawancara 

pada narasumber bisnis serupa yang sudah lama berjalan. Tujuan dari 

wawancara tersebut adalah untuk mengetahui dan melengkapi dokumen-

dokumen hukum apa saja yang harus dipenuhi untuk menjalankan bisnis 

usaha pengupasan kacang tanah. Sumber data primer berupa ketentuan-

ketentuan dari hukum yang harus dipenuhi oleh Perusahaan Palawija 

Nusantara Divisi Kacang Tanah. Sedangkan data sekunder adalah 

literatur/peraturan pendirian suatu badan usaha. Kriteria dari narasumber 

yang dapat diwawancarai adalah:  

   1) Bisnis yang bergerak di bidang serupa dengan Perusahaan Palawija 

Nusantara Divisi Kacang Tanah yaitu pada bidang usaha pengupasan 

kacang tanah. 

   2) Sudah berdiri lebih dari 2 tahun 

   3) Usaha bersifat legal dan memiliki dokumen-dokumen hukum lengkap 

   4) Usaha berlokasi di Purwosari Pasuruan 
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   Setelah menentukan kriteria, akhirnya Perusahaan Palawija Nusantara 

Divisi Kacang Tanah menentukan perusahaan yang ada di dekat tempat 

lokasi usaha sebagai narasumber untuk mengumpulkan data-data yang 

berkaitan dengan aspek hukum. 

 2. Metode Pengolahan Data 

    Metode yang digunakan oleh Perusahaan Palawija Nusantara Divisi 

Kacang Tanah dalam mengolah data pada aspek hukum adalah dengan 

metode kualitatif. Dimana tujuan dari penggunaan metode kualitatif ini adalah 

untuk menentukan apakah Perusahaan Palawija Nusantara Divisi Kacang 

Tanah mampu melengkapi seluruh dokumen dan ketentuan hukum baik 

perijinan lokasi, dan surat-surat hukum lainnya untuk menjalankan bisnisnya. 

 3. Kriteria Kelayakan 

    Berikut adalah beberapa indikator kriteria kelayakan yang sudah 

ditentukan oleh Perusahaan Palawija Nusantara Divisi Kacang Tanah: 

  1) Surat Perizinan mendirikan perusahaan pengupasan biji kacang : 

Perusahaan Palawija Nusantara Divisi Kacang Tanah mampu memenuhi 

persyaratan untuk menggunakan nama perusahaan yang akan didirikan. 

  2) NPWP: Perusahaan Palawija Nusantara Divisi Kacang Tanah mampu 

memenuhi persyaratan untuk membuat NPWP 

  3) SIUP: Perusahaan Palawija Nusantara Divisi Kacang Tanah mampu 

memenuhi persyaratan untuk membuat SIUP 
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  4) Akta pendirian usaha: Perusahaan Palawija Nusantara Divisi Kacang 

Tanah mampu memenuhi persyaratan pembuatan akta pendirian usaha. 

 

D. Aspek Operasional 

 1. Metode Pengumpulan Data 

    Data dari aspek operasional dikumpulkan dengan cara observasi dan 

survey langsung ke lapangan. Observasi dalam aspek operasional ini adalah 

observasi langsung ke lapangan, yaitu mengunjungi langsung tempat yang 

rencananya akan dijadikan usaha pengupasan kacang dan gudang. Tujuan dari 

observasi langsung ke lapangan adalah agar penulis memiliki gambaran yang 

cukup jelas dengan lokasi yang akan dijadikan pengembangan usaha dengan 

pembangunan gudang dan penambahan mesin pada Perusahaan Palawija 

Nusantara Divisi Kacang Tanah 

 2. Metode Pengolahan Data 

    Metode pengolahan data yang akan digunakan oleh penulis adalah 

metode deskriptif, dimana metode deskriptif ini dapat menggambarkan secara 

sistematis tentang gambaran usaha yang akan dijalankan, dan menganalisis 

apakah usaha dalam berjalan dengan baik kedepannya. 
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 3. Kriteria Kelayakan 

    Berikut adalah beberapa indikator kriteria kelayakan di dalam 

operasional yang ada di Perusahaan Palawija Nusantara Divisi Kacang Tanah: 

  a. Lokasi usaha: Lokasi usaha memiliki fasilitas dan perlengkapan sesuai 

dengan harapan dengan yang diharapkan, sehingga bisnis bisa berjalan 

dengan baik.  

  b. Peralatan dan perlengkapan: peralatan dan perlengkapan yang disediakan 

sudah sesuai dengan harapan dan dapat mendukung terlaksananya 

kegiatan bisnis di Perusahaan Palawija Nusantara Divisi Kacang Tanah. 

  Gambaran secara singkat mengenai proses kegiatan pengupasan kacang tanah 

glondongan menjadi kacang tanah kupasan dapat dijelaskan pada gambar 

berikut: 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Proses Produksi Pengolahan Kacang Kupasan 

    Pada gambar di atas menunjukkan proses produksi pengolahan kacang 

tanah glondongan menjadi kacang kupasan, diawali dengan kacang yang 

didapat dari petani kacang di daerah sekitar, selanjutnya jika kacang 

glondongan tersebut sudah memenuhi kriteria untuk dikupas (kering) maka 
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akan segera di proses untuk dikupas, namun jika masih belum memenuhi 

kriteria untuk diolah (basah) maka akan dilakukan proses pengeringan terlebih 

dahulu. Selanjutnya kacang kupasan tersebut di pilah sesuai dengan ukuran 

yang selanjutnya akan dikemas dan  kembali masuk ke dalam gudang 

penyimpanan atau langsung di pasarkan kepada pemesan atau konsumen. 

E. Aspek Manajemen Sumber Daya Manusia 

 1. Metode Pengumpulan Data 

    Dari data aspek manajemen dan sumber daya manusia, data diperoleh 

dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber yang memainkan 

bisnis sejenis dengan Perusahaan Palawija Nusantara Divisi Kacang Tanah, 

yaitu usaha serupa yang membuka perusahaan pengupasan kacang tanah, 

contohnya adalah perusahaan xxx. Data yang dikumpulkan saat wawancara 

adalah data tentang jenis pekerjaan, apa yang harus dikerjakan, tahapan-

tahapan dalam pengerjaan. 

 2. Metode Pengolahan Data 

    Data aspek manajemen dan sumber daya manusia diolah dengan 

menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif digunakan untuk 

menggambarkan secara umum tentang pekerjaan apa yang harus dilakukan, 

karyawan apa yang dibutuhkan untuk mendukung jalannya usaha, penampilan 

yang ditentukan, gambaran tentang tanggung jawab karyawan, dan 



 48 

penempatan karyawan pada posisi yang sesuai agar usaha bisa berjalan 

dengan lancar. 

 3. Kriteria Kelayakan 

    Menurut Suliyanto (2010:181), suatu ide bisnis dinyatakan layak 

dalam aspek manajemen dan sumber daya manusia apabila memenuhi kriteria 

berikut ini : 

  a. Tersedia tenaga kerja yang sesuai untuk menjalankan bisnis 

  b. Mampu merekrut tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi 

 

F. Aspek Keuangan 

 1. Metode Pengumpulan Data 

    Data dari aspek keuangan dikumpulkan dengan cara melakukan 

wawancara. Metode wawancara merupakan suatu metode yang digunakan 

oleh penulis untuk mengumpulkan data yang diperlukan mengenai aspek 

keuangan. Wawancara ini dilakukan dengan tujuan agar Perusahaan Palawija 

Nusantara Divisi Kacang Tanah mampu mengetahui tentang aliran arus kas 

masuk dan keluar untuk pengembangan usahanya, dan juga menghitung nilai 

kelayakan dari suatu investasi dengan cara menghitung Payback Period (PP), 

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

(PI) dan analisis skenario. Penggunaan pendekatan Payback Period (PP), Net 

Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), dan Profitability Index 
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(PI) sebagai alat ukur untuk menentukan kelayakan suatu usaha berdasarkan 

kriteria investasi dianggap cukup untuk menilai kelayakan pengembangan 

usaha dari sisi keuangan. 

 

 2. Metode Pengolahan Data 

    Metode pengolahan data yang digunakan oleh Perusahaan Palawija 

Nusantara Divisi Kacang Tanah untuk mengolah data keuangan adalah 

dengan metode kuantitatif. Metode kuantitatif ini merupakan metode untuk 

menghitung berapa investasi awal yang akan dibutuhkan untuk membangun 

usaha di Perusahaan Palawija Nusantara Divisi Kacang Tanah, dan juga 

menghitung tingkat pengembalian investasi setelah usaha dijalankan (PP, 

NPV, IRR, PI dan analisis skenario). 

 3. Kriteria Kelayakan 

    Aspek keuangan dari sebuah perusahaan dikatakan layak apabila suatu 

perusahaan dapat mendapatkan atau mengasilkan laba yang terus meningkat 

dari waktu ke waktu. yang Berikut adalah indikator kriteria kelayakan yang 

sudah ditetapkan oleh Perusahaan Palawija Nusantara Divisi Kacang Tanah 

sehubungan dengan aspek keuangan. Untuk menentukan kriteria kelayakan, 

Perusahaan Palawija Nusantara Divisi Kacang Tanah membangun gudang dan 

membeli mesin pengupas kacang sebagai acuan dalam menentukan indikator 

kriteria keuangan. (Data keuangan dikumpulkan dengan menggunakan 
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wawancara). Berikut adalah kriteria aspek keuangan Perusahaan Palawija 

Nusantara Divisi Kacang Tanah. 

1. Payback period 

Payback period < 3 tahun 

Penetapan Payback period < 3 tahun karena semakin panjang jangka waktu 

peramalan, maka hasil peramalannya tidak akan akurat, hal ini dikarenakan 

banyak sekali terjadi hal-hal seperti perubahan harga produk yang dijual, 

perubahan perencanan keuangan, dan lain-lain. 

2. Net Present Value 

NPV > NPV pengupas kacang x 

NPV Perusahaan Palawija Nusantara Divisi Kacang Tanah harus lebih 

besar dari perusahaan pengupas kacang yang dijadikan pembanding. 

3. Internal Rate of Return  

IRR > 9,25 bunga bank BCA (www.klikbca.com) 

IRR Perusahaan Palawija Nusantara Divisi Kacang Tanah harus lebih 

tinggi dari suku bunga pinjaman untuk investasi pengembangan usaha. 

4. Profitability Index 

PI > 1 

Perbandingan antara nilai sekarang penerimaan kas bersih di masa yang  

akan datang dengan nilai sekarang investasi jika nilai perbandingan atau PI 

lebih besar dari 1 maka investasi dianggap layak. 

 

http://www.klikbca.com/
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 5. Analisis Skenario 

Payback Period < 3 tahun 

NPV > NPV perusahaan pengupas kacang x 

IRR > 9,25 bunga bank BCA (www.klikbca.com)  

                 PI   > 1 

    Layak tidaknya pengembangan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan 

Palawija Nusantara Divisi Kacang Tanah ini setidaknya harus memenuhi tiga 

kriteria dari lima kriteria yang ada dalam aspek keuangan yang harus 

diperhatikan dalam pengembangan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan 

Palawija Nusantara Divisi Kacang Tanah.    

http://www.klikbca.com/

