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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1.

Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini subjek penelitian adalah keseluruhan aspek pada CV. JAYA
UTAMA MANDIRI karena penelitian ini akan membahas tentang studi
kelayakan bisnis

3.2.

Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan,
aspek sumber daya manusia, dan aspek manajemen. Observasi penelitian ini
dilakukan dengan wawancara dan penyebaran kuisioner. Pengambilan data
dilakukan di CV. JAYA UTAMA MANDIRI

3.3.

Data yang digunakan

Data merupakan keterangan-keterangan atau fakta-fakta yang dikumpulkandari
suatu populasi atau bagian populasi yang akan digunakan untuk menerangkanciriciri populasi yang bersangkutan (Lungan, 2006). Pembagian data dibedakan atas
beberapa bagian (Lungan, 2006) sebagai berikut :
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a. Menurut sifatnya
1. Data kualitatif adalah data yang disajikan bukan dalam bentuk bilangan –
bilangan (non-numerik) seperti kualitas barang.
2. Data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk bilangan –
bilangan seperti laporan keuangan perusahaan.
b. Menurut cara memperolehnya
1. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari lapangan melalui
percobaan, survei, dan observasi. Misalnya mewawancari langsung
pemilik bisnis dan memberikan kuisioner.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data primer, biasanya
dalam publikasi. Misalnya peneliti menggunakan data statistik hasil riset
dari jurnal – jurnal.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data kuantitatif dan data primer
karena data yang diperoleh nantinya berupa angka dan data akan didapat dari
meneliti secara langsung. Dari data yang didapat akan dianalisis lebih lanjut dalam
analisis data.

3.4.

Teknik Pengumpulan data

Dalam

penelitian

ini,

peneliti

menggunakan

beberapa

teknik

dalam

mengumpulkan data sebagai berikut :
1. Penelitian Pustaka
Teknik penelitian pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan
mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatancatatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang
dipecahkan (Nazir, 1998). Kegunaan penelitian pustaka untuk memperoleh
dasar – dasar teori yag dapat digunakan sebagai landasan teori dalam
menganalisis masalah yang diteliti.
2. Observasi
Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara turun langsung
ke lokasi penelitian. Teknik ini dilakukan untuk memperoleh masukan dan
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melihat secara langsung kegiatan perusanaan, terutama yang terkait dengan
aspek – aspek yang berkaitan yang ada dalam CV. JAYA UTAMA
MANDIRI.
3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data denga cara mengambil
data yang tercatat pada CV. JAYA UTAMA MANDIRI.
4. Wawancara
Wawancara atau interview merupakan teknik pengumpulan data dengan cara
tanya jawab secara langsung dengan pimpinan atau karyawan CV. JAYA
UTAMA MANDIRI tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini
dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya.
5. Kuisioner
Penyebaran kuisioner ini merupakan teknik pengumpulan data dengan cara
menyebarkan selembar kertas yang berisi pertanyaan yang berhubungan
dengan aspek – aspek yang ingin di teliti.

3.5.

Metode pengolahan data

3.5.1

Aspek Pasar

Pengolahan aspek pasar menggunakan rumus yang sudah terangkan pada
landasan teori di bab 2 di bagian aspek pasar.

3.5.2

Aspek Teknis Dan Produksi

Pengolahan aspek teknis dan produksi menggunakan rumus yang sudah
terangkan pada landasan teori di bab 2 di bagian aspek teknis dan produksi.

3.5.3

Aspek Manejemen
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Dalam aspek manejemen dilakukan pengolahan rincian untuk tenaga kerja
yang dibutuhkan dalam perusahaan untuk melakukan produksi pada
produk yang bertujuan agar perusahaan terjadi idle terhadap karyawan dan
menunjang produktivitas perusahaan.

3.5.4

Aspek Finansial

Pengolahan aspek finansial menggunakan rumus yang sudah terangkan
pada landasan teori di bab 2 di bagian aspek finansial.

37

3.6.

Flowchart Penelitian
Mulai
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Masalah

Rumusan
Masalah

Identifikasi
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Gambar 1. Flowchart Metodologi Penelitian
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Keuangan
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Input Data Aspek Pasar :
1. Kencenderungan konsumsi / permintaan dan variabel – variabel yang
mempengaruhinya.
2. Kencenderungan penawaran produk dan kemungkinan perluasan produksi
dari pesaing.
3. Impor dan eskpor yang dilakukan oleh negara yang bersangkutan untuk
produk yang di usulkan dalam studi kelayakan proyek.
4. Kedudukan proyek dalam struktur persaingan, termasuk struktur biaya
produksi dan pemasaran pesaing.
5. Tingkah laku, motivasi, kebiasaan, dan prefensi konsumen.
6. Elastisitas permintaan.



Input Data Aspek Teknis dan Produksi :
1. Proses Produksi
2. Kapasitas Produksi
3. Volume Produksi
4. Bahan Baku
5. Mesin yang digunakan untuk produksi
6. Layout UKM



Input Data Aspek Manajemen :
1. Faktor produksi pasif
2. Kebutuhan training
3. Rincian kebutuhan tenaga kerja



Input Data Aspek keuangan :
1. Aktiva tetap berwujud
Harga tanah, biaya pendaftaran, biaya pembersihan, biaya penyiapan tanah,
pembuatan jalan ke jalan yang terdekat, pemagaran ( Tanah dan
pengembangan lokasi ). Bangunan dan Perlengkapannya ( bangunan untuk
pabrik, bangunan untuk administrasi, gudang, untuk pembangkit tenaga, jasa
– jasa arsitektur, dll ). Pabrik dan Mesin – mesin ( biaya pembangunan pabrik,
harga mesin, biaya pemasangan, biaya pengangkutan, suku cadang, dll ).
Aktiva tetap lainnya ( perlengkapan angkutan dan materials handling,
perlengkapan untuk penelitian, pengembangan, meubelair, perlengkapan
kantor dan sebagainya. )
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2. Aktiva tetap tidak berwujud
-

Aktiva tak berwujud ( patent, lisensi, pembayaran “lumpsum” untuk
penggunaan teknologi, engineering fees, copyright, goodwill, d;;)

-

Biaya pendahaluan ( biaya studi pendahuluan, penyiapan pembuatan
laporan dan studi kelayaan, survey pasar, “legal fee” )

-

Biaya sebelum operasi ( biaya yang dikeluarkan sebelum produksi secara
komersial, biaya penarikan tenaga kerja, biaya latihan, beban bunga, biaya
– biaya selama masa produksi percobaan )

3. Kebutuhan dana untuk modal kerja



-

Biaya bahan mentah

-

Biaya tenaga kerja

-

Biaya pabrik tidak langsung

-

Biaya produksi

-

Harga jual

Pengolahan Aspek Pasar :
1. Metode pengukuran dan peramalan permintaan



Pengolahan Aspek Teknis :
1. Menentukan perkiraan permintaan
2. Menentukan kebutuhan kapasitas fisik
3. Menganalisis pengaruh ekonomi
4. Menyusun pilihan rencana kapasitas
5. Memutuskan rencana pelaksanaan



Pengolahan Aspek Manajemen :
1. Menentukan Proses Perencanaan



Pengolahan Aspek Finansial :
1. Penetuan proses perencanaan
2. Penetuan horison perencanaan
3. Estimasi aliran kas
4. Penetuan MARR



Output dari Aspek Pasar :
1. Analisis kelayakan bisnis aspek pasar



Output dari Aspek Teknis dan Produksi :
1. Analisis kelayakan bisnis aspek teknik dan produksi

41



Output dari Aspek Manajemen :
1. Data Analisis kelayakan bisnis aspek manajemen SDM



Output dari Aspek Finansial :
1. Data Analisis kelayakan bisnis berdasarkan keuangan dari perusahaan
tersebut

