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 BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Aspek Pasar dan Pemasaran 

3.1.1 Data dan Metode Pengumpulan Data 

Untuk aspek pasar, jenis data yang akan digunakan adalah data primer dan 

sekunder. Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan secara 

spesifik untuk investigasi merupakan data yang akan didapatkan dengan 

pencarian data oleh penulis sendiri. Data sekunder merupakan data yang 

tidak dikumpulkan untuk penelitian sementara yang dilakukan tetapi untuk 

tujuan pembelajaran tertentu Churchil, et al. (2010:136).  

 3.1.2   Pengolahan Data. 

Untuk aspek pasar, penulis akan melakukan observasi, dan wawancara 

kepada konsumen dan calon konsumen. Konsumen dari Indonature sendiri 

merupakan para eksportir sarang burung walet. Keseluruhan data yang 

didapat akan dianalisa mengunakan metode STP, SWOT, dan 4P. 

3.1.2 Kriteria kelayakan 

Ada permintaan yang masih belum terpenuhi untuk sarang burung walet 

mentah di Surabaya. Aspek analisis STP akan dikatakan layak apabila 

perusahaan mampu memposisikan produknya sesuai dengan target pasar 

yang dituju, perusahaan mampu memiliki citra yang baik, perusahaan 

mampu melakukan segmentasi pasar. Aspek analisis SWOT dapat 

dikatakan layak apabila perusahaan dapat menentukan kuadran SWOT 
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perusahaan berada pada kuadran I atau II, perusahaan dapat bersaing 

dengan usaha sejenis di pasaran, dan perusahaan menerapkan strategi yang 

tepat dalam menjalankan usahanya. Aspek analisis 4P Indonature dapat 

dikatakan layak apabila mampu memenuhi harapan pembeli dari segi 

kualitas produk, harga, lokasi, maupun promosi sehingga dapat memenuhi 

kualitas produk, dan mampu mengembangkan penjualan ekspor pada 

tahun ke empat. 

 

3.2 Aspek Hukum 

3.2.1 Data dan Metode pengumpulan data 

Data primer yang digunakan merupakan data yang didapat dari tanggapan 

para ahli hukum mengenai ide bisnis yang akan dilaksanakan dari segi 

hukum, data sekunder merupakan data yang didapat dari literatur tentang 

perundang undangan pendirian usaha, dan literatur hukum bisnis. 

3.2.2 Metode Pengolahan Data 

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, yaitu 

melalui perbandingan antara ketentuan hukum yang ada dengan 

kemampuan perusahaan untuk mematuhi atau menjalankan peraturan 

tersebut. 

3.2.3 Kriteria Kelayakan 

Kriteria kelayakan dapat kita tentukan dari kemampuan perusahaan untuk 

membentuk badan usaha CV, mampu mengurus dokumen ijin usaha 

(SIUP, NPWP, dan TDP), mampu menanggung seluruh biaya yang 
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diperlukan, mampu memenuhi persyaratan persyaratan mendasar yang 

tertulis dalam perundangan, dan dapat memenuhi peraturan ekspor 

Indonesia (Rekom BKSDA, dan SIUP TDSL ke luar negeri). 

 

3.3 Aspek Teknis dan Teknologi 

3.3.1 Data dan Metode Pengumpulan Data 

Data primer yang akan digunakan adalah data lokasi bisnis, luas produksi, 

dan layout. Data sekunder yang akan digunakan adalah spesifikasi dari 

bahan interior, dan teknologi yang digunakan, profil daerah yang akan 

digunakan sebagai tempat budi daya, dan literatur yang berhubungan 

dengan proses produksi. 

3.3.2 Metode Pengolahan data 

Pengumpulan data secara teknis akan dilakukan untuk menilai apakah 

usaha ini layak untuk dibangun, yang bertujuan untuk menghindari 

kejadian yang tidak diinginkan di masa mendatang. 

3.3.3 Kriteria Kelayakan 

Keriteria kelayakan untuk aspek teknis dan teknologi adalah tersedianya 

tempat untuk membangun tempat budi daya baru, memiliki layout interior, 

serta memiliki SOP yang telah di implementasikan dan terus dievaluasi. 

Mampu membuat perencanaan peralatan dan bahan interior yang akan 

digunakan untuk menunjang proses produksi. Perusahaan mampu 

memenuhi kebutuhan peralatan yang akan digunakan untuk melakukan 

pengolahan sarang burung walet guna menunjang kegiatan ekspor yang 
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akan dilakukan pada tahun ke empat. Memiliki tekonologi untuk 

pengontrolan usaha. 

 

3.4 Aspek Manajemen dan Sumber Daya Manusia 

3.4.1 Data dan Metode Pengumpulan Data 

Data primer yang akan digunakan dalam melakukan analisis aspek 

manajemen adalah tentang susunan pelaksanaan pekerjaan, jenis jenis 

pekerjaan, lama waktu produksi dan kemampuan para pekerja untuk 

menyelesaikan pekerjaannya. Data sekunder yang akan digunakan adalah 

literatur yang berkaitan dengan perencanaan tenaga kerja, dan penjadwalan 

proses produksi. 

3.4.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Analisis kualitatif dalam 

perencanaan pembangunan proyek digunakan untuk menganalisis semua 

komponen yang melaksanakan aktivitas yang diperlukan utuk melakukan 

aktivitas produksi. 

3.4.3 Kriteria Kelayakan 

Tersedianya tenaga kerja yang dibutuhkan sesuai dengan kompetensi yang 

dibutuhkan oleh perusahaan, adanya pengontrolan pada pekerja. 

Perusahaan mampu memberikan upah yang sesuai dengan UMP 

pemerintah yaitu Rp 1.100.000 untuk daerah Nusa Tenggara Barat.  
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3.5 Aspek Keuangan 

3.5.1 Data dan Metode Pengumpulan Data 

Data primer untuk analisis aspek keuangan ini adalah data yang berasal 

dari internal perusahaan Indonature seperti laporan laba rugi, arus kas, dan 

neraca. Data sekunder yang akan digunakan adalah literatur tentang suku 

bunga, pertumbuhan pendapatan masyarakat, dan  inflasi. 

3.5.2 Metode Pengolahan Data 

Analisis yang akan digunakan dalam mengukur kelayakan proyek ini 

adalah analisis Payback Period, Net Present Value, Profitability Index, 

internal Rate of Return, dan analisis skenario. 

3.5. 3    Kriteria Kelayakan 

Payback period, perusahaan mampu mengembalikan uang yang 

diinvestasikan dengan jangka waktu maksimal 4 tahun atau kurang. Apa 

bila PP dari perusahaan lebih lama dari waktu maksimal maka usulan 

ditolak. Net Present Value NPV > 0. Internal Rate Of Return IRR > dari 

rata-rata kinerja IHSG ( Index Harga Saham Gabungan) sepanjang 2012 

sebesar 12,94% (ekbis.sindonews.com). Profitability Index PI bernilai 

lebih dari 1. Analisis Skenario perusahaan menunjukan nilai berada 

diatas kriteria kelayakan pada Best Case atau Base Case maka usulan 

pengembangan layak dijalankan. 

 

 


