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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan perusahaan Sri 

Baruna sebagai objek penelitiannya dan pedagang pupuk organik, notaris, 

customer, dan perusahaan sejenis sebagai subjek penelitiannya. 

3.1. Aspek Pasar dan Pemasaran 

3.1.1 Data dan Metode Pengumpulan Data 

Data-data yang digunakan adalah data primer. Metode pengumpulan 

data yang digunakan adalah wawancara dan  survei. Tabel pedoman pencarian 

data aspek pasar dan pemasaran dapat dilihat pada lampiran A-1.  

3.1.2  Metode Pengolahan Data 

Data diolah secara kualitatif dari hasil wawancara dengan perusahaan 

sejenis dan penjual pupuk organik. Selanjutnya peneliti melakukan analisis 

STP dan bauran pemasaran dari hasil kuesioner yang dibagikan pada penjual  

pupuk organik di Surabaya. Tabel pedoman wawancara aspek pasar dan 

pemasaran dapat dilihat pada lampiran A-1. 

3.1.3Kriteria  Kelayakan Aspek Pasar  dan Pemasaran 

Tabel 3.1. Kriteria Kelayakan Aspek Pemasaran Perusahaan Sri Baruna 
No Kriteria kelayakan Keterangan 

1 Potensi pasar dikatakan layak apabila 

proyeksi penjualan minimal 25.000 kg  

per bulannya, menunjukkan tren positif. 

Rata-rata kenaikan penjualan didasarkan pada perhitungan rata-rata 
kenaikan permintaan pupuk organik di Indonesia oleh PT. CDMI.  Jumlah 

minimal dan maksimal penjualan untuk pasar Surabaya diperoleh melalui 

wawancara dan  kuesioner. 

2 Mampu menentukan Posisi perusahaan 

dengan analisis SWOT. 

Analisis SWOT dipakai untuk menentukan di mana posisi perusahaan untuk 
menentukan strategi yang cocok. 

3 Perusahaan mampu  menetapkan STP 

sesuai dengan hasil wawancara dan 

survei. 

Sesuai dengan hasil analisis STP , perusahaan perusahaan Sri Baruna dapat 

membuat produk sesuai target dan permintaan pasar. 

4 Perusahaan mampu  menetapkan bauran 
pemasaran dengan baik sesuai dengan 

hasil wawancara. 

Dengan mengetahui bauran pemasaran perusahaan dapat menyesuaikan diri 
mengenai harga, tempat, promosi, dan produk yang cocok untuk pasar 

Surabaya. 

Sumber: Data diolah 
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3.2.Aspek Hukum 

3.2.1Data dan Metode Pengumpulan Data 

Aspek ini membahas kemampuan dari pelaku bisnis dalam memenuhi 

ketentuan hukum dan perizinan yang diperlukan (Suliyanto, 2010:9). Data 

yang dicari adalah data primer dengan wawancara dengan perusahaan sejenis.  

Tabel pedoman pencarian data aspek hukum dapat dilihat di lampiran B-1 

3.2.2   Metode Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan dengan mendokumentasikan wawancara 

dengan perusahaan sejenis dan notaris. Tabel pedoman wawancara aspek 

hukum dapat dilihat pada lampiran B-1 

3.2.3   Kriteria Kelayakan Aspek Hukum 

Tabel 3.2. Kriteria Kelayakan Aspek Hukum Perusahaan Sri Baruna 
No Kriteria kelayakan Keterangan 

1 Mampu mengidentifikasi izin dan 

dokumen minimal yang diperlukan  

dan  apa saja syaratnya. 

Dikatakan layak apabila perusahaan Sri Baruna mampu memenuhi 

izin minimal yang diperlukan untuk sebuah industri pupuk organik 

dengan skala pasar Surabaya sesuai hasil wawancara dengan 

notaris. 

2 Mampu mengidentifikasi berapa 

standar PH dan kandungan dalam 

pupuk organik yang boleh 

dipasarkan. 

Mengetahui standar PH dan kandungan apa saja yang boleh 

dipasarkan sesuai dengan peraturan menteri pertanian nomor 70 

tahun 2011 agar produk yang dihasilkan dapat sesuai dengan 

ketentuan tersebut. 

Sumber: Data diolah 

 

3.3.Aspek Teknis & Teknologi 

3.3.1Data dan Metode Pengumpulan Data 

Aspek ini menilai lokasi usaha, penentuan skala produksi, pemilihan 

mesin dan peralatan, menentukan layout, dan pemilihan teknologi (Suliyanto, 

2010:133). Data yang dicari berupa data primer dengan melakukan wawancara 

dan observasi. Tabel pedoman pencarian data aspek teknis dan teknologi dapat 

dilihat pada lampiran C-1. 
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3.3.2   Metode Pengolahan Data 

Hasil wawancara dan observasi diolah untuk merumuskan proses 

produksi yang tepat dan menentukan karyawan yang diperlukan. Tabel 

pedoman wawancara aspek teknis dan teknologi dapat dilihat pada lampiran 

C-1. 

3.3.3   Kriteria Kelayakan Teknis dan Teknologi 

Tabel 3.3. Kriteria Kelayakan Teknis dan Teknologi Perusahaan Sri Baruna 
No Kriteria kelayakan Keterangan 

1 Lokasi pabrik lebih baik dekat 

dengan supplier atau customer 

sesuai dengan hasil wawancara. 

Dikatakan layak apabila perusahaan Sri Baruna dapat 

memenuhi letak lokasi usaha yang menguntungkan sesuai 

dengan hasil wawancara . 

2 Mampu mengidentifikasi peralatan 

yang akan digunakan. 

Perusahaan Sri Baruna dapat menyediakan perlengkapan 

dan peralatan teknologi yang sesuai dengan hasil 

wawancara, kebutuhan dan kemapuan perusahaan Sri 

Baruna . 

3 Dapat menentukan layout pabrik 

dengan tepat. 

Perusahaan Sri Baruna dapat mendesain layout pabrik 

sesuai dengan hasil wawancara dan kemampuan perusahaan 

Sri Baruna. 

4 Dapat menyusun SOP. SOP diperlukan agar proses produksi memiliki standar yang 

baku dan kualitas dapat terkontrol. SOP dikatakan layak 

apabila disetujui oleh sister company melalui hasil 

wawancara. 

Sumber: Data diolah 

 

3.4.Aspek Manajemen 

3.4.1Data dan Metode Pengumpulan Data 

Data-data yang dikumpulkan adalah data primer yang berhubungan 

dengan aspek manajemen dan sumber data manusia dengan wawancara. Tabel 

pedoman pencarian data aspek manajemen dapat dilihat pada lampiran D-1. 

3.4.2Metode Pengolahan Data 

Hasil wawancara diolah untuk menentukan kompensasi minimal, 

menentukan standar keselamatan dan kesehatan kerja, membuat struktur 

perusahaan dan menentukan jumlah pegawai yang diperlukan. Tabel mengenai 

pedoman wawancara aspek manajemen dapat dilihat pada lampiran D-1. 
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3.4.3  Kriteria Kelayakan Aspek Manajemen 

Tabel 3.4. Kriteria Kelayakan Aspek Manajemen Perusahaan Sri Baruna 
No Kriteria kelayakan Keterangan 

1 Mampu mengidentifikasi jumlah staff 

yang harus dipenuhi dan job 

description serta job spesification yang 

diperlukan. 

Diperlukan untuk kelancaran produksi dan kinerja 

perusahaan.  

2 Perusahaan mampu mengidentifikasi 

kompensasi sesuai UMR Gresik sebesar 

Rp2.195.000,00. 

Kompensasi yang diberikan harus sesuai dengan UMR 

agar tidak bermasalah dengan hukum terkait dengan 

ketenagakerjaan.  

3 Mampu menyusun struktur manajemen 

sesuai dengan kompetensi SDM yang 

diperlukan. 

Struktur perusahaan diperlukan agar alur informasi dan 

koordinasi berjalan dengan baik di dalam perusahaan. 

4 Mampu mengidentifikasi keselamatan 

dan kesehatan pekerja dari fungsi-

fungsi manajemen sumber daya 

manusia. 

Keselamatan dan kesehatan kerja perlu dijamin untuk 

menjaga pegawai sebagai salah satu aset perusahaan. 

Sumber: Data diolah 

 

3.5.  Aspek Lingkungan Hidup 

3.5.1  Data dan Metode Pengumpulan Data 

Data aspek lingkungan hidup yang digunakan adalah  data primer 

mengenai limbah pabrik berupa padat, cair, atau gas yang dihasilkan dari 

proses produksi pupuk organik perusahaan Sri Baruna dan solusi untuk 

mengurangi atau mengolah limbah tersebut. Data diperoleh melalui 

wawancara dengan perusahaan sejenis yang ada di Jawa Timur. Tabel 

pedoman pencarian data aspek lingkungan hidup dapat dilihat pada lampiran 

E-1 

3.5.2  Metode Pengolahan Data 

Data wawancara  diolah mengetahui limbah apa saja yang dihasilkan 

dari proses produksi dan langkah apa saja untuk menangani limbah-limbah 

tersebut. Tabel pedoman wawancara aspek lingkungan hidup dapat dilihat 

pada lampiran E-1. 
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3.5.3 Kriteria Kelayakan Lingkungan Hidup 

Tabel 3.5. Kriteria Kelayakan Lingkungan Hidup Menurut Perusahaan Sejenis 

No Kriteria kelayakan Keterangan 

1 Perusahaan mampu memenuhi 

pengolahan limbah yang 

dihasilkan dari proses 

pembuatan pupuk. 

Diperlukan agar tidak bermasalah dengan penduduk sekitar 

dan tidak menyalahi aturan hukum.  

2 Lokasi usaha tidak memberikan 

dampak buruk bagi penduduk 

sekitar sesuai dengan hasil 

wawancara. 

Diperlukan agar tidak bermasalah dengan penduduk sekitar 

lokasi industri.  

Sumber: Data diolah 

 

 

3.6. Aspek Keuangan 

3.6.1Data dan Metode Pengumpulan Data 

Aspek ini menilai infromasi mengenai  biaya-biaya yang berkaitan 

dengan aspek-aspek sebelumnya (Suliyanto, 2010:183). Data-data yang 

dikumpulkan adalah data primer yang berhubungan dengan aspek keuangan 

berupa hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi. 

3.6.2Metode Pengolahan Data 

Data yang didapatkan akan dikumpulkan dan dianalisis lebih lanjut 

menjadi dasar perhitungan dana yang diperlukan, proyeksi laporan keuangan, 

dan perhitungan kriteria kelayakan invenstasi. 

3.6.3Kriteria Kelayakan 

Tabel 3.6. Tabel Kriteria Aspek Keuangan Perusahaan Sri Baruna 
No Kriteria kelayakan Keterangan 

1 Payback Period < tiga tahun sesuai 

hasil  wawancara dengan PT Nusa 

Palapa Gemilang pada lampiran F-1. 

 

Tiga tahun merupakan hasil perhitungan waktu PP yang 

diperoleh oleh PT Nusa Palapa Gemilang.  

2 Internal Rate of Return>Suku Bunga 

Dasar Kredit Korporasi BII sebesar 

10,59% pada lampiran F-1. 

Diperlukan untuk mengetahui nilai perusahaan dimasa 

yang akan datang secara persentase apakah lebih besar 

dari pada suku bunga dasar kredit korporasi. 

3 PP dan IRR dinyatakan layak pada base 

case scenario. 

Diperlukan untuk mengetahui kelayakan perusahaan pada 

berbagai kondisi terutama pada kondisi normal (base 

case scenario). 

Sumber: Husein Umar (2010) dan Hasil Wawancara, (diolah) 
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3.7 Kelayakan Keseluruhan Aspek SKB 

Kelayakan ini diperlukan untuk mengetahui apakah SKB dinyatakan layak 

dari keseluruhan aspek yang diteliti. Seluruh studi kelayakan dinilai layak apabila 

masing-masing aspek yang diteliti yaitu: aspek pasar dan pemasaran, aspek 

hukum, aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen, aspek lingkungan hidup, 

dan aspek keuangan dinyatakan layak sesuai kriteria masing-masing aspek.  

  

 




