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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Pengerjaan penelitian dilakukan secara bertahap dalam beberapa langkah. 

Langkah-langkah pengerjaan tergambar dalam diagram alir penelitian: 
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Gambar 13.1. Diagram alir penelitian 

A. Identifikasi masalah 

Identifikasi masalah dilakukan dengan melakukan survey lapangan dan 

studi literatur. Kemudian mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah dan 

menentukan tujuan penelitian.  Selain itu, ditentukan pula manfaat penelitian. 

Pengolahan data 

- Melakukan verifikasi dokumen persyaratan dengan 

yang dimiliki perusahaan. 

- Melakukan segmentasi pasar dan menentukan strategi 

bauran pemasaran 

- Membuat bagan balok perencanaan proyek dan  

menentukan tata letak produksi. 

- Menentukan jenis pekerjaan, persyaratan dan struktur 

organisasi. 

- Menentukan biaya investasi, pelayanan, operasional 

dan proyeksi keuangan perusahaan 

Analisis & Interpretasi data 

- Analisis kelayakan aspek hukum 

- Analisis kelayakan aspek pasar dan pemasaran 

- Analisis kelayakan aspek teknik 

- Analisis kelayakan aspek manajemen 

- Menganalisis keuangan perusahaan dan evaluasi 

investasi 

Kesimpulan 

dan saran 

Selesai 

A 
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B. Pengumpulan data penelitian 

Data yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah data sekunder untuk 

mengidentifikasi kebutuhan pengolahan data dari keempat aspek yang dibahas. 

Pada aspek hukum melakukan identifikasi dokumen persyaratan pendirian 

PUP, Pada aspek pasar dan pemasaran melakukan identifikasi segmen pasar, 

pasar sasaran & posisi pasar peluang dan prospek pasar, pada aspek teknis 

identifikasi pilihan lokasi, luas produksi dan tata letak produksi, pada aspek 

manajemen mengidentifikasi jenis pekerjaan, syarat dan struktur organsiasi dan 

biaya-biaya dan model yang dibutuhkan untuk pengembangan bisnis 

perusahaan pada aspek keuangan. Data yang dikumpulkan guna 

memproyeksikan gambaran dari pengembangan bisnis pada aspek pasar dan 

pemasaran,  aspek teknis, aspek manajemen dan aspek keuangan. 

C. Pengolahan data 

Data yang telah dikumpulkan diolah. Aspek hukum data diverifikasi 

antara dokumen persyaratan dengan yang dimiliki perusahaan. Pada aspek 

pasar data diolah untuk meramal pasar di masa yang akan datang dan  

menentukan strategi pemasaran. Pada aspek teknik data diolah menentukan 

lokasi, luas produksi dan tata letak yang terbaik. Pada aspek manajemen data 

disusun untuk menentukan jenis pekerjaan, peryaratan serta organisasi yang 

akan digunakan. Data biaya operasional dan investasi diolah sehingga 

menghasilkan proyeksi keuangan perusahaan. 

D. Analisis data 

Hasil pengolahan data kemudian dianalisis untuk menentukan kelayakan 

pada tiap aspek meliputi aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek 

teknis, aspek manajemen dan aspek keuangan. 

E. Penarikan kesimpulan dan saran 

Pada tahap ini akan dilakukan penarikan kesimpulan serta pemberian 

saran kepada perusahaan terkait pilihan yang optimal.


