
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

Diagram alir metode penelitian merupakan kerangka berpikir yang terdiri

langkah-langkah penelitian yang disusun sebagai acuan penelitian. Diagram alir

diperlukan agar penyusunan laporan mempunyai alur yang terarah dan sistematis.

Gambar 3.1 Flow chart Penelitian
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Adapun langkah-langkah penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.1 Studi Pendahuluan

Untuk mendapatkan dan menemukan permasalahan yang akan diteliti

ternyata sangatlah perlu untuk melakukan survei pendahuluan. Adapun cara

melakukan survei pendahuluan adalah :

1. Observasi yang dilakukan langsung ke lingkungan masyarakat Kecamatan

Sukajadi.

2. Menentukan tema permasalahan yang akan diteliti dengan cara melakukan

survei pustaka guna mendalami teori yang bersangkutan dengan tema yang

dipilih.

3.2 Studi Pustaka

Dalam penelitian ini studi pustaka dilakukan untuk mencari referensi

mengenai teori yang berkaitan dengan cara pembuatan pupuk kompos serta

analisis kelayakan. Referensi mengenai aspek pasar, aspek teknis, aspek legal dan

lingkungan, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek finansial, serta

aspek ekonomi merupakan referensi utama karena aspek inilah yang diteliti dalam

melakukan analisa kelayakan pembuatan pupuk kompos.

3.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan, maka dapat

diidentifikasi bagaimana cara mengetahui studi kelayakan pembuatan pupuk

kompos di Kecamatan Sukajadi.

3.4 Perumusan Masalah

Pada tahap perumusan masalah ini, masalah yang telah diidentifikasi

kemudian dianalisa. Pada penelitian ini ditemukan sebuah permasalahan sampah

pada Kecamatan Sukajadi sehingga akan dilakukan pengolahan sampah dari

jumlah presentase sampah terbanyak menjadi pupuk kompos. Selanjutnya

menganalisis kelayakan industri pupuk kompos di tinjau dari aspek pasar, aspek

teknis, aspek legal dan lingkungan, aspek manajemen dan sumber daya manusia,

aspek finansial, serta aspek ekonomi.
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3.5 Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian, akan ada hasil yang ingin dicapai. Suksesnya

penelitian tersebut dapat dilihat dari tujuan penelitian apakah sudah sesuai dengan

yang diharapkan atau tidak. Oleh karena itu, penetapan tujuan penelitian

merupakan suatu target yang ingin dicapai dalam upaya menjawab segala

permasalahan yang sedang dihadapi atau diteliti. Adapun tujuan dalam penelitian

ini ialah mengetahui cara menerapkan 3R (reduce, reuse, dan recycle), serta

mengetahui kelayakan pengolahan sampah berdasarkan aspek pasar, aspek teknis,

aspek legal dan lingkungan, aspek manajamen sumber daya manusia, aspek

finansial, dan aspek ekonomi .

3.6 Pengumpulan Data

Ada dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu

kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data (Sugiyono, 2010).

Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan

sumber primer dan sumber sekunder, selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau

teknik pengumpulan data, pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview

(wawancara), kuesioner, observasi (pengamatan) dan gabungan ketiganya

(Sugiyono, 2009).

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah

sebagai berikut :

a. Data Primer

Yaitu data atau informasi yang langsung memberikan data kepada pengumpul

data (Sugiyono, 2009). Pengumpulan data ini dilakukan di Kecamatan

Sukajadi. Adapun teknik yang termasuk pengumpulan data ini adalah Metode

Observasi. Metode ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung apa

yang diteliti sesuai dengan data yang dibutuhkan serta meminta perizinan

penelitian pada instansi terkait.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini merupakan data yang secara tidak langsung memberikan

informasi kepada pengumpul data seperti melalui dokumen. Data sekunder
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didapatkan dengan mempelajari literatur yang berhubungan dengan penelitian

data-data ini berisi tentang petunjuk dalam pelaksanaan penelitian dan semua

informasi yang berguna dalam penyusunan laporan.

3.7 Pembuatan Pupuk Kompos

3.7.1 Pembuatan Pupuk Kompos Cair

Cara Membuat kompos cair adalah sebagai berikut:

1. Buat dua lubang udara disisi kanan dan kiri tong, dengan menggunakan bor.

Diameter lubang harus sama dengan diameter pipa paralon. Buat satu

lubang lagi disisi lain tong, yang lebih rendah dari lubang sebelumnya

(10cm dari dasar tong). Buat lubang-lubang kecil dibadan pipa paralon

13cm, dan pipa paralon 10cm. lalu bungkus badan pipa tersebut dengan kasa

plastik hingga tertutup rapi.

2. Instalasi udara untuk komposter dapat dirangkai, di mulai dari memasang

pipa paralon 13 cm masing-masing pada lubang kanan dan kiri. Kedua pipa

dimasukkan dari arah dalam keluar. Pipa didorong dari dalam hingga keluar

3cm dari lubang, dan sisanya 10cm berada dalam tong. Kedua ujung pipa

yang keluar tersebut di tutup dengan kasa plastik. Potong kasa plastik

berbentuk lingkaran dengan diameter 1 cm lebih panjang, dari diameter

pipa. Beri lem PVC disekitar ujung pipa lalu tempelkan kasa, atur hingga

tertutup rapi. Selanjutnya kedua pipa 13 cmtadi disambung dengan

sambungan pipa berbentuk T. Dari kaki sambungan T tersebut, dirangkaikan

dengan pipa paralon 10cm.Pasang sambungan pipa L pada bagian ujung

bawah pipa paralon 10cm. Sambungan pipa L, dipasang dengan arah

kakinya mengarah ke lubang yangakan dipasangi kran (lubang ke tiga).

Pasang kran plastik pada lubang ketiga tersebut. Masukkan pipa paralon 9

cm, untuk menyambungkan antara lubang kran plastik dengan pipa L.

3. Cincang bahan baku (tithonia dan sampah organik) hingga berukuran 2-5

cm. Taburkan bioaktivator 1% (dari jumlah bahan baku), pupuk kandang

yang sudah matang sebanyak10% ke atas bahan baku, aduk hingga

tercampur rata. Siram dengan air hingga diperoleh kelembaban sekitar 50%,



III-5

langsung masukkan kedalam drum plastik. Inkubasi selama 4-6 minggu,

tergantung dari bahan baku, dimulai pada hari ketiga dan selang waktu yang

sama dilakukan pengadukan dan pembalikan agar aerasi di dalam drum

berlangsung baik.

4. Pupuk organik yang dihasilkan dalam bentuk cairan disebut ekstrak pupuk

organik cair. Hasil pupuk cair ini baru bisa dipanen setelah berumur 4-6

minggu, dan setelah itu dapat di panen setiap 2 hari sekali. Pengambilan

ekstrak sebaiknya tidak langsung dihabiskan semua, agar proses

pengomposan selanjutnya bisa berlangsung lebih cepat.

3.7.2 Pembuatan Pupuk Kompos Padat

Cara pembuatan pupuk kompos padat adalah sebagai berikut:

1. Campurkan bahan organik, dedak dan pupuk kandang secara merata.

2. Larutkan EM dan cairan molase, siramkan kebahan organik secara merata

sambil diaduk.

3. Lakukan penyiraman sampai kadar air mencapai 30%.

4. Hamparkan adonan diatas lantai yang kering atau diatas alas plastik dengan

ketinggian 15-20 cm.

5. Tutup dengan terpal. Suhu ideal proses pengomposan dibawah 500 C. Jika

suhu bahan tinggi buka terpal sewaktu-waktu untuk menurunkan suhu

bahan.

6. Biarkan proses fermentasi selama 4-7 hari, dan pupuk kompos siap di

gunakan.

3.8 Teknik Pengolahan Data

3.8.1 Aspek Pasar

a. Segmenting

Pasar terdiri dari banyak sekali pembeli yang berbeda dalam beberapa hal,

misalnya keinginan, kemampuan keuangan, lokasi, sikap pembelian dan

praktek-praktek pembeliannya. Komponen-komponen utama dari aspek

segmentasi pasar antara lain : aspek geografis, aspek demografis, aspek

psikografis, dan aspek prilaku.
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b. Targetting

Setelah segmen pasar diketahui, selanjutnya perusahaan perlu melakukan

analisis untuk dapat memutuskan segmen pasar yang akan dicakup, lalu

memilih segmen mana yang akan dilayani.

3.8.2 Aspek Teknis

Penilaian kelayakan terhadap aspek ini sangat penting dilakukan sebelum

perusahaan dijalankan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menganilisis aspek

ini adalah perancangan produk, perencanaan kapasitas produksi, perencanaan

proses, dan fasilitas produksi, dan perencanaan lokasi pabrik. Dalam melakukan

suatu usaha perlu dilakukannya perancangan akan produk yang akan dihasilkan.

Untuk menetapkan produk tersebut umumnya dilakukan melalui penentuan ide

produk dan seleksi, pembuatan desain awal produk, dan pembuatan prototype dan

pengujian. Perencanaan kapasitas produksi adalah berkaitan dengan berapa jumlah

produksi yang dihasilkan dalam waktu tertentu dengan mempertimbangkan

kapasitas teknis dan peralatan yang dimiliki serta biaya yang paling efisien.

3.8.3 Aspek Legal dan Lingkungan

Menurut Kasmir dan Jakfar (2003), aspek ini membahas masalah

kelengkapan dan keabsahan dokumen perusahaan, mulai dari bentuk bahan usaha

sampai izin – izin yang dimiliki. Kelengkapan dan keabsahan dokumen sangat

penting, karena hal ini merupakan dasar hukum yang harus dipegang apabila di

kemudian hari timbul masalah. Keabsahan dan kesempurnaan dokumen dapat

diperoleh dari pihak-pihak yang menerbitkan atau mengeluarkan dokumen

tersebut. Dalam penelitian ini aspek hukum yang akan di gunakan adalah izin

usaha dan izin lokasi.

Lingkungan operasional adalah lingkungan yang paling dekat dengan

semua aktivitas perusahaan. Lingkungan operasional meliputi :

1. Lingkungan pesaing

2. Lingkungan Pelanggan

3. Lingkungan Pemasok
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3.8.4 Aspek Manajemen dan Sumber Daya Manusia

Tujuan studi aspek manajemen adalah untuk mengetahui pakah

pembangunan dan implementasi bisnis dapat direncanakan, dilaksanakan, dan

dikendalikan, sehingga rencana bisnis dapat dinyatakan layak atau tidak. Aspek

manajemen dan sumber daya manusia yang akan di bahas dalam penelitian ini

adalah :

1. Perencanaan

2. Pengorganisasian

3. Analisis pekerjaan

4. Rekrutmen

3.8.5 Aspek finansial

Perhitungan aspek finansial menyangkut aliran masuk dan keluar dari

seluruh pendapatan (proyeksi rugi laba), biaya-biaya, maupun pajak yang

akhirnya merupakan pokok pengambilan keputusan layak atau tidaknya

pengembangan usaha ini.

Beberapa perhitungan yang dilakukan dalam penelitiaan ini adalah :

a. Kebutuhan Investasi

Merupakan kebutuhan biaya pra-investasi dan pembelian aktiva tetap yang

harus dikeluarkan atau ditanggung perusahaan.

b. Perkiraan Perhitungan Pendapatan

Perhitungan perkiraan pendapatan diperoleh dengan menggunakan target

pendapatan yang telah ditetapkan oleh owner.

c. Investasi Kas Bersih

Merupakan investasi bersih yang di keluarkan yang perhitungannyha di dapat

dari kebutuhan investasi.

3.8.6 Aspek Ekonomi

Ada beberapa kriteria untuk menentukan apakah suatu usaha layak atau

tidak dijalankan ditinjau dari aspek ekonomi. Kriteria ini sangat tergantung dari

kebutuhan masing-masing perusahaan dan metode mana yang akan digunakan.

Metode penilaian yang akan digunakan adalah sebagai berikut:
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a. Analisis Net Present Value (NPV)

Net Present Value (NPV) atau nilai bersih sekarang merupakan perbandingan

antara Present Value (PV) kas bersih (PV dari proses) dengan PV investasi

(capital outlays/modal yang dikeluarkan) selama umur investasi. Selisih

antara nilai kedua PV tersebut yang kita kenal dengan Net Present Value

(NPV). Untuk Menghitung NPV, terlebih dahulu harus tahu berapa PV kas

bersihnya. PV kas bersih dapat dicari dengan cara menghitung cash flow

perusahaan selama umur investasi tertentu.

Rumus yang biasa digunakan dalam menghitung NPV adalah sebagai berikut:

Investasi
r)(1

NBersihKas

r)(1

2BersihKas

r)(1

1BersihKas
n2










NPV ……………..(3.5)

Dimana :

r = Tingkat bunga pengembalian

N = Tahun

Dengan ketentuan :

Jika NPV positif, maka investasi diterima,

Jika NPV negatif, sebaiknya investasi ditolak.

b. Internal Rate Of Return (IRR)

Internal Rate Of Return (IRR) merupakan alat untuk mengukur tingkat

pengembalian hasil intern pada perusahaan. Adapun  cara yang digunakan

untuk mencari IRR, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

IRR = …………………………..(3.6)

Dimana:

i1 = Tingkat bunga 1

i2 = Tingkat bunga 2

Jika perhitungan dengan cara trial and error, maka IRR dapat dicari dengan

cara mencari NPV positif dan NPV negatif terlebih dahulu sampai diperoleh

dengan menggunakan tingkat suku bunga tertentu.

)i1i2(
NPV2NPV1

NPV1
i1 
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Kesimpulan :

Jika IRR lebih besar (>) dari bunga pinjaman maka diterima.

Jika IRR lebih kecil (<)  dari bunga pinjaman maka ditolak.

c. Perhitungan Payback Period (PP)

Perhitungan Payback Period digunakan untuk menganalisa sampai berapa

lama waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian modal atau investasi yang

ditanamkan pada perusahaan.

PP = 12
b-c

b-a






n ...................................................................(3.4)

Dimana :

n = tahun terakhir dimana kas bersih belum bisa menutupi biaya investasi

a = jumlah investasi

b = jumlah kumulatif kas bersih pada tahun ke-n

c = jumlah kumulatif kas bersih pada tahun ke- n +1

3.9 Analisa

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, maka selanjutnya kita

dapat menganalisa lebih mendalam dari hasil pengolahan data tersebut. Analisa

tersebut akan mengarahkan pada tujuan penelitian dan akan menjawab pertanyaan

pada perumusan masalah. Analisa data pada penelitian ini yaitu analisa kelayakan

pembuatan pupuk kompos yang berada di Kecamatan Sukajadi.

3.10 Penutup

Setelah data diolah dan di analisa, langkah selanjutnya yaitu menarik

kesimpulan dari hasil pengolahan data dan analisa tersebut. Kesimpulan ini

merupakan jawaban dari tujuan penelitian. Setelah membuat kesimpulan,

Kemudian dibuat saran-saran yang bertujuan sebagai masukan kepada pihak

Instansi dan sebagai langkah perbaikan pada penelitian selanjutnya.


