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Bab III 

Metode Penelitian 

3.1. Jenis Penelitian 

 Menurut Suryabrata (2011:84), penelitian yang bertujuan untuk 

memecahkan masalah dengan mengembangkan pendekatan atau keterampilan 

baru adalah penelitian tindakan. Penelitian ini dapat diterapkan langsung di dunia 

kerja. Penelitian tindakan memiliki ciri sebagai berikut : praktis, fleksibel, rencana 

penyelesaian masalah, situasional, dan kurang ketertiban ilmiah. 

3.2. Sumber Data 

3.2.1. Sampel 

 Menurut Suryabrata (2001:39), pengambilan sampel bertujuan untuk 

mendapatkan sampel yang paling mirip dengan populasi.  

3.2.2. Pengumpulan data primer dan sekunder 

 Sesuai Suryabrata (2011:37), data primer adalah data yang langsung 

dikumpulkan oleh peneliti. Sedangkan data sekunder adalah data yang diambil 

dalam bentuk dokumen tersusun. 

3.2.3. Observasi 

 Rakhmat (2009:84) mengungkapkan, observasi berfungsi untuk 

menjelaskan, memperhatikan, dan merinci gejala yang terjadi. 

3.2.4. Kuisioner dan wawancara 

 Kuisioner dan wawancara menurut Rakhmat (2009:87), wajib dibuat 

secermat mungkin, dengan menghubungkan masalah, variabel, indikator, dan 

pertanyaan. Kuisioner dan wawancara harus diorganisasikan secara sistematis. 
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3.2.5. Data historis 

 Menggunakan data historis perusahaan Fuzion dari bulan Februari tahun 

2012 hingga bulan Juli tahun 2013. 

3.3. Kelayakan Aspek 

 Menurut Kasmir dan Jakfar (2009:14), beberapa aspek harus diteliti dalam 

kelayakan satu usaha. Aspek-aspek tersebut saling berkaitan satu sama lain.  

3.3.1. Kelayakan Aspek Pasar dan Pemasaran 

3.3.1.1. Market share  

Peninjauan dilakukan dengan mengumpulkan data penjualan dan 

perkembangan minuman siap minum dari Badan Pusat Statistik, data tersebut 

dapat berupa market share. 

3.3.1.2. Porters’ 5 Forces 

 Analisa Porter’s 5 Forces membantu perusahaan untuk menilai lingkungan 

eksternalnya. Fuzion dapat meninjau persaingan dipasar, ancaman bisnis baru, 

harga beli dari pemasok, harga jual kepada konsumen, dan produk substitusi 

lainnya. Kelima hal ini berkaitan erat dengan proses pemasaran Fuzion. Dengan 

mengetahui kondisi eksternalnya, Fuzion dapat menentukan strategi yang tepat 

untuk perusahaannya. 

3.3.1.3. Strength, weakness, opportunity, threat 

Menurut Kotler dan Keller (2009:51), analisis opportunity dan threat dapat 

menelusuri perkembangan usaha sehingga memunculkan peluang. Analisis 

strength dan weakness dapat memudahkan Fuzion untuk memanfaatkan peluang 

yang telah diraih dengan analisis eksternal.  
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3.3.1.4. Segmenting, targeting, positioning 

Keller dan Kotler (2009:234) mengungkapkan, dalam melakukan 

segmenting, konsumen dibagi berdasarkan empat variabel, yaitu : geografis, 

demografis, psikografis, dan perilaku konsumen. Fuzion memilah berdasarkan 

konsumen yang mementingkan kualitas produk dan kesehatan. Menurut Kasmir 

dan Jakfar (2009:49), proses targeting dilakukan dengan mengevaluasi segmen 

pasar dan memilih segmen yang akan dilayani Fuzion. Dalam proses targeting, 

pasar harus jelas dan target harus logis. Suliyanto (2010:95) mengatakan, strategi 

positioning, dapat ditetapkan dengan persepsi pelanggan sebagai dasarnya. Fuzion 

bisa menggunakan kelebihan produknya dengan menekankan manfaat produk, 

kualitas produk, dan perbandingan produk terhadap pesaing untuk menentukan 

strategi positioning yang tepat. 

Tabel 3.3.1.1. Kriteria kelayakan aspek pasar dan pemasaran 

No. Kriteria yang dinilai Layak Tidak layak 

1. Daya serap produk dari pasar yang dituju   

2. Daya saing Fuzion terhadap pesaing   

3. Kemampuan promosi yang lebih baik   

4. Kelebihan produk dibandingkan pesaing   

 

3.3.2. Kelayakan Aspek Hukum 

 Untuk menguji kelayakan aspek hukum, sesuai dengan Suliyanto 

(2010:41), Fuzion akan meneliti bentuk badan usaha, nomor pokok wajib pajak, 

dan sertifikat izin industri. Aspek hukum harus sesuai dengan peraturan yang 

berlaku untuk memastikan bahwa pengembangan bisnis dapat berjalan tanpa 

kurangnya aspek legal. 
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Tabel 3.3.2.1. Kriteria kelayakan aspek hukum: 

No. Kriteria yang dinilai Layak Tidak layak 

1. Sesuai hukum yang berlaku   

2. Kemampuan memenuhi syarat CV   

3. Kemampuan memiliki izin lokasi   

4. Memiliki izin industri usaha   

 

3.3.3. Kelayakan Aspek Teknis 

3.3.3.1. Lokasi usaha 

 Kelayakan teknis menurut Rangkuti (2012:5), ditinjau dari jarak dengan 

pasar, ketersediaan bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, fasilitas transportasi, 

dan sarana. Kelima hal ini yang akan digunakan untuk meninjau lokasi usaha 

Fuzion. 

3.3.3.2. Teknologi 

 Menurut Suliyanto (2010:138), untuk menetapkan teknologi Fuzion harus 

menimbang kemampuan mesin, harga perolehan, kemampuan sumber daya 

manusia, dan keberhasilan penggunaan teknologi di tempat lain. Teknologi bisa 

menjadi faktor penentu kapasitas produksi, efisiensi, dan memenangkan 

persaingan dalam pasar. 

3.3.3.3. Kapasitas produksi 

 Kasmir dan Jakfar (2009:152) mengungkapkan, kapasitas produksi dapat 

ditinjau dengan jumlah produksi dalam waktu tertentu dengan menimbang 

peralatan, biaya, dan kapasitas yang paling efisien. Kapasitas produksi 

disesuaikan dengan kemampuan dan target produksi Fuzion untuk menghindari 

pengeluaran biaya yang sia-sia.  
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Tabel 3.3.3.1. Kriteria kelayakan aspek teknis 
No. Kriteria yang dinilai Layak Tidak Layak 

1. Ketersediaan lokasi usaha   

2. Ketersediaan teknologi   

3. Kemampuan produksi sesuai target   

4. Kepemilikan peralatan yang digunakan   

 

3.3.4. Kelayakan Aspek Manajemen 

3.3.4.1. Analisis jabatan 

 Menurut Suliyanto (2010:167), analisis ini mengurai informasi operasional 

dan kewajiban yang bersangkutan dengan jabatan tersebut. Analisis ini dapat 

membantu Fuzion untuk melihat kondisi sumber daya manusianya dan menelusuri 

pekerjaan yang dibutuhkan. 

3.3.4.2. Deskripsi pekerjaan 

 Menurut Suliyanto (2010:168), deskripsi pekerjaan menjabarkan seluruh 

tugas, tanggung jawab, fungsi, dan wewenang suatu jabatan. Mengurai dan 

bertujuan untuk menjelaskan spesifikasi pekerjaan yang disediakan Fuzion kepada 

calon pekerja. Deskripsi pekerjaan menjadi informasi penting bagi calon pekerja 

untuk melihat kriteria dan memahami seluk beluk suatu pekerjaan. 

Tabel 3.3.4.1. Kriteria kelayakan aspek manajemen 

No. Kriteria yang dinilai Layak Tidak Layak 

1. Ketersediaan jumlah tenaga kerja   

2. Kemampuan rekrut tenaga kerja   

3. Tenaga kerja memenuhi syarat produksi   

3.3.5. Kelayakan Aspek Keuangan 

3.3.5.1. Net present value 

CF1        CF2          CFn  

Net present value = ______ + ______ + ______ - I0 

         (1 + k)
1       

(1 + k)
2       

(1 + k)
n 

I0 =  investasi awal   CFi = arus kas ke i 

k = tingkat return yang diharapkan 
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Menurut Suliyanto (2010:200), investasi dianggap layak apabila nilai net 

present value nya positif, dan tidak layak apabila net present value nya negatif. 

Metode net present value akan mengkonversikan seluruh investasi dan hasil 

investasi dari nilai di masa lampau ke nilai di masa sekarang. 

3.3.5.2. Internal rate of return 

Aset 

Internal rate of return = _____________ 

    Investasi awal 

 Sesuai pendapat Kasmir dan Jakfar (2009:105), uji ini diterima bila hasil 

hitung internal rate of return lebih besar dari bunga pinjaman, dan ditolak bila 

hasil hitung internal rate of return lebih kecil dari bunga pinjaman. 

3.3.5.3. Profitability index 

Present value of benefit 

Profitability Index = _________________________ 

Present value of capital cost 

 Frensidy (2010:386) menyatakan, investasi dinilai layak bila hasil hitung 

profitability index lebih besar dari 1 dan tidak layak bila hasil hitung profitability 

index lebih kecil dari 1. Menurut Rangkuti (2012:11), apabila hasil hitung 

profitability index sama dengan 0, maka investasi dikatakan mencapai break even 

point. 

Tabel 3.3.5.1. Kriteria kelayakan aspek keuangan 

No. Kriteria yang dinilai Layak Tidak layak 

1. Net present value   

2. Internal rate of return   

3. Profitability index   

 

 

 




