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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Obyek dan Lokasi Penelitian 

Obyek dari penelitian ini adalah Virgin Cake and Bakery Semarang. 

Lokasi Virgin Cake and Bakery Semarang berada di Jalan Parangkusumo 16-

18 Tlogosari, Semarang. Alasan akan diadakannya penelitian pada Virgin 

Cake and Bakery Semarang adalah belum pernah dilakukannya penelitian 

mengenai green manufacturing pada perusahaan ini, sehingga belum 

mengerti tingkat level greennya.  

Oleh karena itu, penelitian ini sangat menarik untuk dilakukan, seperti 

yang sudah dipaparkan pada latar belakang. 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Sumber Data 

a) Data Primer 

1. Data terkait zat yang terkandung pada Virgin Cake and Bakery 

Semarang. 

2. Data terkait proporsi lahan alami yang ada pada Virgin  Cake 

and Bakery Semarang. 

3. Data terkait bahan yang dapat diperbaharui atau didaur ulang 

pada Virgin Cake and Bakery Semarang. 
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4. Data terkait gas rumah kaca yang dihasilkan oleh Virgin Cake 

and Bakery Semarang. 

b) Data Sekunder 

1. Data terkait bahan baku yang digunakan oleh Virgin Cake and 

Bakery Semarang. 

2. Data terkait jumlah bahan baku yang digunakan oleh Virgin 

Cake and Bakery Semarang.  

3. Data terkait limbah yang dihasilkan oleh Virgin Cake and 

Bakery Semarang. 

4. Data terkait energi yang digunakan oleh Virgin  Cake and 

Bakery Semarang. 

5. Data terkait jumlah air yang digunakan untuk produksi 

6. Data terkait standar dan perijinan yang digunakan pada Virgin 

Cake and Bakery Semarang. 

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data: 

a) Wawancara 

Wawancara ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan terkait dengan operasi green manufacturing yang 

dilakukan Virgin Cake and Bakery Semarang kepada pihak yang 

terkait agar memperoleh data dan informasi yang diperlukan terkait 

dengan bahan yang digunakan dalam proses produksi, limbah yang 

dihasilkan, energi yang digunakan, dan juga standar maupun 

perijinan yang digunakan pada Virgin Cake and Bakery  Semarang. 
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Responden merupakan Manajer dan 2 pegawai lainnya dari 

Virgin Cake and Bakery Semarang. 

b) Observasi 

Observasi dilakukan dengan melihat secara langsung di 

lapangan mengenai proses produksi yang dilakukan oleh Virgin 

Cake and Bakery Semarang dari bahan baku/material yang 

digunakan dalam produksi, sampai menjadi produk jadi. Tidak 

hanya melihat secara langsung dalam observasi juga dilakukan 

pengambilan foto yang digunakan sebagai bukti konkret dalam 

analisis. 

3.3 Metode Analisis Data 

3.3.1 Alat Analisis Data 

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis data dengan 

menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan teori green 

manufacturing yang telah dikemukakan oleh OECD untuk menentukan 

pada tingkat dan kategori green manufacturing apakah Virgin Cake and 

Bakery Semarang, beginner, intermediate, atau advanced yang akan 

diketahui berdasarkan 18 indikator. 
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Tabel 3.1. Sustainable Manufacturing Toolkit 

Tingkatan 

(Level) 

Jumlah 

Indikator 

Beginer 1 – 5     indikator 

Intermediate 6 – 12   indikator 

Advanced 13 – 18 indikator 

Sumber: (Oecd, 2011) 

Tahapan dalam melakukan analisis: 

a) Memberikan analisis tingkatan green manufacturing pada 

Virgin Cake and Bakery Semarang yang berpedoman atau 

mengacu pada teori yang dikemukakan oleh OECD mengenai 

green manufacuring. 

b) Memberikan perancangan green manufacturing yang dapat 

dilakukan oleh Virgin Cake and Bakery Semarang agar terus 

mempertahankan dan melakukan peningkatan untuk menjadi 

perusahaan yang lebih ramah lingkungan, yang meliputi: 

recycling, waste to resource, LEAN manufacturing, 

biodegradable materials, alternative energy, energy efficiency, 

dan product and packaging design. 

c) Memberikan saran mengenai perbaikan penerapan green 

manufacturing yang dapat dilakukan oleh Virgin Cake and 

Bakery Semarang agar menjadi lebih baik lagi. Sehingga Virgin 
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Cake and Bakery Semarang dapat menjadi perusahaan yang 

green atau ramah lingkungan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


