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BAB III 

METODE 

A. Aspek Pasar

i. Data dan Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada aspek pasar dilakukan dengan metode 

wawancara dan observasi pangsa pasar di wilayah Kabupaten Situbondo, 

Bondowoso daerah Kota, Jember daerah Kota, dan Banyuwangi daerah Kota. 

Wawancara dilakukan pada toko-toko yang terdapat didaerah Situbondo 

daerah Kota, Bondowoso daerah Kota, Jember daerah Kota, dan Banyuwangi 

daerah Kota. Tujuan dilakukan wawancara adalah untuk mengetahui produk-

produk atau merek teh kering dan garam yodium apa saja yang laku ditoko 

tersebut. Selain itu, wawancara juga ditujukan untuk mengetahui respon toko-

toko tersebut ketika ditawarkan produk Indo Tani. Observasi ditujukan untuk 

mengamati produk-produk apa saja yang laku didaerah Situbondo, Jember, 

Bondowoso dan Banyuwangi. Data yang digunakan dalam primer, yaitu data 

berupa hasil kuisioner dan observasi di wilayah Situbondo, Bondowoso, 

Jember, dan Banyuwangi.   

ii. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang digunakan dalam aspek pasar adalah 

metode pengolahan data secara kualitatif, yaitu dilakukan dengan melakukan 

analisis terhadap produk-produk teh kering dan garam yodium apa yang laku 

di toko-toko daerah Situbondo, Jember, Bondowoso dan Banyuwangi dan 



2 
 

melakukan analisis terhadap respon toko saat dilakukan penawaran produk.  

Analisis kualitatif  dalam aspek pasar ini digunakan untuk menjelaskan dan 

mendeskripsikan kondisi pasar serta strategi pemasaran yang ingin diterapkan 

untuk proses pengembangan perusahaan. Metode analisis yang digunakan 

dalam pengolahan data aspek pasar adalah analisis Five Force Analysis, 

analisis STP, analisis SWOT, dan marketing mix. 

iii. Kriteria Kelayakan 

Menurut Suliyanto (2010:131), kriteria kelayakan pengembangan bisnis 

ditinjau dari aspek pasar adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 
KRITERIA PENILAIAN KELAYAKAN ASPEK PASAR INDO TANI 
No. Indikator Penjabaran 

1. Segmenting 

Targeting 

Positioning 

(STP) 

- Indo Tani mampu untuk melakukan segmentasi atau 

pembagian pasar didaerah Kabupaten Situbondo, 

Banyuwangi, Bondowoso, dan Jember berdasarkan 

letak geografis dan demografis.  

- Indo Tani mampu untuk menentukan target toko-

toko yang ingin dituju berdasarkan segmentasi pasar 

yang telah dilakukan di daerah Kabupaten 

Situbondo, Banyuwangi, Bondowoso, dan Jember. 

- Indo Tani mampu untuk memposisikan diri dalam 

pasar sehingga mempunyai citra positif dimata 

konsumen. Memposisikan diri dalam pasar yang 

dimaksud adalah dapat membangun kepercayaan 
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dengan indikasi adanya repeat order, dan mampu 

untuk melakukan pengiriman barang tepat waktu 

sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. 

2. Analisis 

SWOT 

- Indo Tani berada pada kuadran I atau II 

3. Marketing 

Mix 

- Indo Tani harus mampu untuk menyediakan produk-

produk teh kering dengan kemasan mini, 20 gram, 

40 gram, 80 gram, 160 gram dan garam yodium 

dalam kemasan 250 gram dan 500 gram dan mampu 

untuk menjaga ketersediaan stok barang. Tiap 

daerah mempunyai permintaan kemasan teh kering 

dan garam yodium yang berbeda. Oleh karena itu, 

Indo Tani harus dapat menyediakan teh kering dan 

garam yodium dalam berbagai kemasan. 

- Indo Tani mampu untuk melakukan penetapan harga 

yang murah dan bersaing dengan kompetitor di 

daerah Situbondo, Banyuwangi, Bondowoso, dan 

Jember.  

- Indo Tani mampu membuat jadwal pengiriman pada 

setiap daerah pemasaran agar dapat melakukan 

distribusi produk dengan baik dan tepat waktu 

sehingga dapat menjaga ketersediaan barang untuk 

konsumen. 
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- Indo Tani mampu untuk melakukan promosi di 

forum jual beli online, yaitu kaskus dan 

indonetwork. 

4. Market 

Share 

- Indo Tani mampu untuk menentukan besarnya 

market share untuk wilayah Situbondo, Bondowoso, 

Jember, dan Banyuwangi. 

5. Market 

Growth 

- Indo Tani mampu untuk menentukan besarnya 

market growth untuk wilayah Situbondo, 

Bondowoso, Jember, dan Banyuwangi. 

Sumber: Suliyanto (2010:131) 

B. Aspek Hukum  

i. Data dan Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam aspek hukum adalah 

metode wawancara dan penggunaan refrensi. Data yang digunakan dalam 

studi kelayakan bisnis ini adalah data primer dan sekunder. Data primer 

diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan pada perusahaan dengan 

bentuk Perseoran Komanditer. Data sekunder diperoleh dari buku yang 

membahas mengenai persyaratan dan pengurusan izin-izin untuk mendirikan 

bentuk usaha Perseroan Komanditer.  

ii. Metode Pengolahan Data 

Analisis data yang digunakan dalam aspek hukum adalah analisis data 

secara kualitatif, yaitu dilakukan dengan melakukan perbandingan secara 
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kualitatif antara syarat-syarat hukum dengan kemampuan pelaku bisnis untuk 

memenuhi persyaratan tersebut. 

iii. Kriteria Kelayakan 

Menurut Pramiyanti (2008:47), kriteria kelayakan pengembangan bisnis 

ditinjau dari aspek hukum adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 
KRITERIA PENILAIAN KELAYAKAN ASPEK HUKUM INDO TANI 
No. Indikator Penjabaran 

1. Mempunyai Bentuk 

Badan Hukum 

Perusahaan  

Indo Tani mampu untuk membentuk badan 

usaha Perseoran Komanditer (CV) dalam 

jangka waktu 1 bulan setelah pengembangan 

usaha dilakukan. 

Sumber: Pramiyanto (2008:47) 

C. Aspek Teknis & Teknologi  

i. Data dan Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada aspek teknis dan teknologi dilakukan 

dengan metode wawancar. Wawancara dilakukan untuk mengetahui peralatan 

yang diperlukan untuk menunjang kinerja perusahaan. Wawancara pada 

aspek teknis dan teknologi dilakukan pada pelaku usaha sejenis. 

ii. Metode Pengolahan Data 

Analisis data yang digunakan dalam aspek teknis dan teknologi adalah 

analisis data secara kualitatif, yaitu dilakukan dengan melakukan 

perbandingan secara kualitatif kebutuhan dan jumlah dana peralatan yang 

diperlukan pada usaha sejenis.  
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iii. Kriteria Kelayakan 

Menurut Suliyanto (2010:134-139), kriteria kelayakan pengembangan 

bisnis ditinjau dari aspek teknis dan teknologi adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.3 
KRITERIA PENILAIAN KELAYAKAN ASPEK TEKNIS INDO TANI 
No. Indikator Penjabaran 

1. Lokasi Bisnis Indo Tani mampu untuk memiliki lokasi yang 

berada didaerah Kota Situbondo. 

2. Peralatan Indo Tani mampu untuk menentukan peralatan yang 

digunakan untuk mendukung kegiatan usaha. 

Peralatan yang akan digunakan adalah kendaraan 

untuk melakukan kegiatan pengiriman barang pada 

konsumen dan kereta pengankut barang. Indo Tani 

berencana untuk menyediakan 1 truk jenis ban 

double, 1 truk jenis engkel, 1 unit meja tulis, 3 unit 

kursi duduk,  1 unit Handphone Nokia Tipe 2505, 

dan 2 unit kereta pengangkut barang. 

Sumber: Suliyanto (2010:134-139) 

D. Aspek Manajemen  

i. Data dan Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data studi kelayakan bisnis yang digunakan pada 

aspek manajemen adalah metode wawancara. Wawancara dilakukan pada 

pelaku usaha sejenis untuk mengetahui sumber daya manusia yang diperlukan 

untuk menunjang kinerja usaha serta job description dari masing-masing 
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divisi atau struktur organisasi. Data yang digunakan adalah data primer yaitu 

berupa data hasil wawancara dari pelaku bisnis sejenis mengenai sumber daya 

manusia yang diperlukan serta job description masing-masing divisi  atau 

struktur organisasi. 

ii. Metode Pengolahan Data 

Metode pengolahan data yang digunakan dalam aspek manajemen adalah 

metode pengolahan data secara kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara 

melakukan perbandingan pada usaha sejenis untuk mengetahui besarnya 

kompensasi yang diberikan pada karyawan. 

iii. Kriteria Kelayakan 

Menurut Suliyanto (2010:181), kriteria kelayakan pengembangan bisnis 

ditinjau dari aspek manajemen adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.4 
KRITERIA PENILAIAN KELAYAKAN ASPEK MANAJEMEN INDO TANI 
No. Indikator Penjabaran 

1. Kompensasi Indo Tani berencana untuk membuka gudang 

didaerah Situbondo. Jadi, Indo Tani mampu untuk 

memberikan kompensasi atau upah gaji sesuai 

dengan ketentuan Upah Minimum Regional 

(UMR) kota Situbondo sebesar Rp733.000. 

2. Asuransi 

Kesehatan 

Mampu untuk memberikan asuransi kesehatan 

untuk setiap karyawan. 

Sumber: Suliyanto (2010:181) 
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E. Aspek Keuangan  

i. Data dan Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data studi kelayakan pengembangan bisnis yang 

digunakan pada aspek keuangan adalah metode wawancara. Wawancara 

dilakukan pada pelaku usaha yang sejenis. Wawancara ini bertujuan untuk 

memperoleh estimasi atau perkiraan penjualan, sumber dana dan biaya 

investasi yang diperlukan untuk melakukan pengembangan bisnis yang telah 

direncanakan.  

ii. Metode Pengolahan Data 

Metode pengolahan data yang digunakan dalam aspek manajemen adalah 

metode pengolahan data secara kuantitatif, yaitu dengan melakukan analisa 

kemampuan pemenuhan modal dari perusahaan serta analisa kelayakan 

investasi. Analisis kelayakan investasi yang digunakan adalah Payback 

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

Profitability Index (PI). Sedangkan analisis resiko menggunakan metode 

analisis skenario. 

iii. Kriteria Kelayakan 

Menurut Suliyanto (2010:196-208), kriteria kelayakan pengembangan 

bisnis ditinjau dari aspek keuangan adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.5 
KRITERIA PENILAIAN KELAYAKAN ASPEK KEUANGAN INDO TANI 
No. Indikator Penjabaran 

1. Payback 

Period (PP) 

Indo Tani mampu untuk mengembalikan dana 

yang telah diinvestasikan sebelum batas waktu 

maksimum yang ditetapkan yaitu maksimal 2 

tahun. Penetapan waktu 3 tahun didasarkan pada 

perbandingan kemampuan pengembalian dana 

pada usaha sejenis (UD. Kartika Sari). 

2. Net Present 

Value (NPV) 

Nilai NPV > 10% dari modal yang digunakan 

untuk investasi awal dalam jangka waktu 3 tahun. 

Penetapan Nilai NPV > 10% didasarkan pada 

perbandingan kemampuan pengembalian dana 

pada usaha sejenis (UD. Kartika Sari).. 

3. Profitability 

Index (PI) 

Nilai PI > 1,1 dalam jangka waktu 1 tahun. 

Penetapan nilai PI > 1,1. Penetapan Nilai PI> 1,1 

didasarkan pada perbandingan kemampuan 

pengembalian dana pada usaha sejenis (UD. 

Kartika Sari). 

4. Internal Rate 

of Return 

(IRR) 

Nilai IRR > suku bunga kredit bank Jatim tahun 

2012, yaitu 9.64% (www.bankjatim.co.id, diakses 

pada tanggal 6 Oktober 2012) 

Sumber: Suliyanto (2010:196-208)  

 


