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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Obyek dan Lokasi Penelitian  

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Bandeng 

Juwana Elrina yang berlokasi di Jl. Pandanaran no.57 Semarang. Bandeng 

Juwana Elrina merupakan toko oleh-oleh yang menjual berbagai macam 

makanan khas Semarang. Meskipun menjual berbagai macam makanan khas 

Semarang, Bandeng Juwana Elrina ini terkenal dengan produk bandengnya. 

Bandeng Juwana Elrina dipilih menjadi obyek penelitian karena manajemen 

rantai pasokan yang ada di Bandeng Juwana Elrina merupakan manajemen 

rantai pasokan yang biasa karena belum menerapkan green supply chain 

management.  

Hal tersebut terlihat dari aktivitas perusahaan yang tidak melakukan 

reduce untuk air yang digunakan untuk proses thawing karena pada proses 

tersebut bandeng dialiri air selama 3 jam dan selama itu pula banyak air yang 

terbuang. Selain itu, ikan bandeng yang disupply oleh pemasok belum 

bersertifikat SNI. Pemasok juga tidak memperhatikan hal tersebut karena 

memang dari pihak Bandeng Juwana Elrina hanya meminta sesuai kriteria yang 

ditetapkan. Bandeng Juwana Elrina pun tidak mempermasalahkan hal tersebut, 

yang penting ikan bandeng dari pemasok tersebut sesuai dengan kriteria yang 

telah ditetapkan oleh Bandeng Juwana Elrina. Ikan bandeng yang dikirimkan 

oleh pemasok juga tidak diketahui apakah ikan bandeng tersebut berasal dari 
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tambak yang telah memiliki sertifikat CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) 

dan sertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) atau belum. 

Selain itu ada himbauan dari pemerintah mengenai pengunaan kantong 

plastik yang ramah lingkungan mengingat limbah plastik itu sulit terurai. 

Himbauan tersebut bertujuan agar perusahaan dapat ikut serta mengurangi 

limbah plastik karena hal tersebut membawa dampak positif bagi lingkungan. 

3.2 Jenis Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder.  

1. Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Data terkait proses produksi.  

b. Data terkait input yang dapat di reuse. 

c. Data terkait jenis kecacatan bandeng. 

d. Data terkait penghematan energi yang dilakukan. 

e. Data terkait pemeliharaan kualitas air. 

f. Data terkait kontrol kualitas input sebelum pengolahan. 

g. Data terkait pengembalian produk dari konsumen. 

h. Data terkait pengembalian (retur) bandeng mentah dan jahe yang 

tidak sesuai kriteria ke pemasok. 

i. Data terkait pendistribusian bandeng mentah ke LIK. 

j. Data terkait pendistribusian bandeng mentah dari LIK ke 

Bandeng Juwana Elrina Pandanaran dan ke Gatot Subroto. 
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k. Data terkait pendistribusian bandeng mentah dari Gatot Subroto 

ke Bandeng Juwana Elrina Pamularsih. 

l. Data terkait bahan kemasan yang digunakan.  

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Data terkait bahan baku yang digunakan Bandeng Juwana Elrina. 

b. Data terkait pemasok yang ada di Bandeng Juwana Elrina. 

c. Data terkait cara pemesanan bahan baku. 

d. Data terkait kriteria bandeng mentah yang ditetapkan Bandeng 

Juwana Elrina. 

e. Data terkait cara pemesanan bandeng jadi melalui 

web/whatsapp/BBM.  

f. Data terkait pengembalian (retur) bandeng jadi dari konsumen ke 

Bandeng Juwana Elrina. 

g. Data terkait limbah dan pengolahan limbah pada Bandeng 

Juwana Elrina.  

h. Data terkait siapa saja konsumen pada Bandeng Juwana Elrina.  

i. Data terkait pembayaran pada Bandeng Juwana Elrina. 

 

3.2 Metode / Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan sebagai 

berikut: 



40 
 

 
 

1. Wawancara 

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara untuk memperoleh 

data primer dalam mengidentifikasi manajemen rantai pasokan dan 

perancangan green supply chain management di Bandeng Juwana 

Elrina Semarang. Data-data yang dibutuhkan adalah data data tentang 

manajemen rantai pasokan pada Bandeng Juwana Elrina Semarang 

(berkaitan dengan pemasok, konsumen, sistem pemesanan, proses 

produksi, sistem distribusi, dan sistem retur), serta data tentang 

pengolahan limbah pada Bandeng Juwana Elrina Semarang. 

2. Observasi (pengamatan)  

Observasi dilakukan untuk melengkapi data primer. Dalam 

penelitian ini, peneliti melakukan observasi pada tempat produksi dan 

outlet Bandeng Juwana Elrina Semarang. 

3.3 Alat Analisis Data 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif yang menggunakan 

alat analisis, sebagai berikut: 

1. Analisis Deskriptif Kualitatif 

Analisis deskriptif kualitatif menurut I Made Wirartha (2006) 

dalam Alien (2014) yaitu menganalisis, menggambarkan, dan 

meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang 

dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai 

masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Setelah seluruh data 
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dari proses wawancara dan observasi terkumpul, selanjutnya data-data 

tersebut diolah dan menyusunnya ke dalam bentuk deskriptif. 

2. Analisis Manajemen Rantai Pasokan 

Analisis model manajemen rantai pasokan pada Bandeng 

Juwana Elrina menggunakan analisis manajemen rantai pasokan 

menurut I Nyoman Pujawan (2005) dengan cara sebagai berikut: 

1) Menganalisis pihak yang terlibat dalam rantai pasokan yang 

ada di Bandeng Juwana Elrina (siapa saja pemasok dan 

konsumennya). 

2) Menganalisis aliran material di Bandeng Juwana Elrina dari 

bandeng mentah hingga bandeng jadi. 

3) Menganalisis aliran kas (pembayaran) di Bandeng Juwana 

Elrina. 

4) Menganalisis aliran informasi di Bandeng Juwana Elrina. 

 

 

 

 

 

3. Analisis Green Supply Chain Management 
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Analisis green supply chain management pada Bandeng 

Juwana Elrina menggunakan analisis green supply chain management 

menurut Ninlawan (2010) dengan 4 indikator utama yaitu: 

1) Green Purchasing 

Green purchasing dapat dilakukan dengan cara 

sebagai berikut: 

1. Membeli bahan baku dari pemasok yang memiliki 

standar mutu lingkungan 

2. Membeli bahan baku dari pemasok yang memiliki 

kesadaran lingkungan 

3. Membeli bahan baku dari pemasok yang 

mengurangi bahan berbahaya bagi lingkungan. 

4. Membeli bahan baku dari pemasok yang 

meminimalkan limbah yang dihasilkan. 

5. Membeli bahan baku dari pemasok yang melakukan 

reuse ataupun recycle. 

2) Green Manufacturing 

Green manufacturing dapat dilakukan dengan cara 

sebagai berikut:  

1. Melakukan pemeliharaan kualitas input sebelum 

pengolahan. 

2. Melakukan pemeliharaan kualitas air. 

3. Pengontrolan penggunaan zat berbahaya. 
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4. Melakukan penghematan energi seperti 

menggunakan cahaya matahari sebagai pengganti 

lampu dan menghemat penggunaan air. 

5. Meningkatkan masa hidup produk. 

6. Meningkatkan kapasitas mesin. 

7. Desain produk. 

8. Kesadaran lingkungan. 

9. Mengurangi penggunaan bahan berbahaya bagi 

lingkungan. 

3) Green Distribution 

Green distribution dapat dilakukan dengan cara 

sebagai berikut: 

1. Menggunakan bahan kemasan yang ramah 

lingkungan. 

2. Melakukan distribusi produk dengan jumlah yang 

besar. 

4) Reverse Logistic 

Reverse logistic pada Bandeng Juwana Elrina ini 

bukan pengembalian produk cacat dari konsumen ke 

Bandeng Juwana Elrina tapi karena masalah salah kirim. 

Reverse logistics di Bandeng Juwana Elrina ini dimulai 

apabila terdapat kecacatan pada bandeng jadi (co: bandeng 

patah). Pada Bandeng Juwana Elrina, bandeng jadi yang 
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patah akan dilakukan remanufacture menjadi pepes, orak-

arik bandeng, bakso bandeng dan akan dijual di tempat 

makan Bandeng Juwana Elrina. Reserve logistic dapat 

dilakukan dengan cara memperhatikan quality control pada 

saat proses pemasakan bandeng dan pada saat proses 

pengiriman pesanan ke konsumen. Bandeng yang di retur 

oleh konsumen akan dicek oleh Bandeng Juwana Elrina 

apakah masih layak jual atau tidak. Jika masih layak jual, 

bandeng tersebut akan dijual kembali namun jika sudah 

tidak layak jual, bandeng tersebut akan dibuang. 

 

3.4 Langkah-langkah Analisis 

Berikut adalah langkah-langkah analisis data yang dilakukan: 

1. Identifikasi rantai pasokan di Bandeng Juwana Elrina Semarang 

Melakukan analisis untuk mengetahui siapa saja yang terlibat 

dalam rantai pasok di Bandeng Juwana Elrina Semarang.  

2. Identifikasi arus material dalam manajemen rantai pasokan di 

Bandeng Juwana Elrina Semarang 

Melakukan analisis untuk mengetahui pergerakan arus material 

dari bahan mentah hingga produk akhir dalam manajemen rantai pasokan 

Bandeng Juwana Elrina Semarang dari supplier hingga ke konsumen. 

3. Identifikasi arus informasi dalam manajemen rantai pasokan di 

Bandeng Juwana Elrina Semarang 
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Melakukan analisis untuk mengetahui arus informasi yang terjadi 

pada manajemen rantai pasokan di Bandeng Juwana Elrina Semarang 

dari pemasok hingga konsumen maupun dari konsumen hingga pemasok. 

4. Identifikasi arus kas (pembayaran) dalam manajemen rantai 

pasokan di Bandeng Juwana Elrina Semarang 

Melakukan analisis aliran kas (pembayaran) untuk mengetahui 

aliran pembayaran yang terjadi di Bandeng Juwana Elrina Semarang. 

Aliran kas (pembayaran) yang dianalisis mengenai sistem pembayaran 

yang dilakukan Bandeng Juwana Elrina ke para pemasoknya dan sistem 

pembayaran yang dilakukan konsumen akhir ke Bandeng Juwana Elrina. 

5. Membuat model manajemen rantai pasokan di Bandeng Juwana 

Elrina Semarang 

Setelah mengetahui rantai pasokan, aliran material, aliran 

informasi, dan aliran pembayaran pada Bandeng Juwana Elrina 

Semarang maka dapat dibuat model dari manajemen rantai pasokan yang 

ada di Bandeng Juwana Elrina.  

6. Mengidentifikasi pihak yang terlibat dalam rantai pasokan untuk 

menerapkan green supply chain management 

Menganalisis pihak yang terlibat dalam rantai pasokan untuk 

mengetahui apakah mereka dapat menerapkan green supply chain 

management dalam setiap aktivitasnya.  

7. Membuat model green supply chain management di Bandeng Juwana 

Elrina Semarang 
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1. Mengidentifikasi hambatan pihak yang terlibat dalam rantai 

pasokan Bandeng Juwana Elrina yang berkaitan dengan 

perancangan green supply chain management. 

2. Mengidentifikasi peluang pihak yang terlibat dalam rantai 

pasokan Bandeng Juwana Elrina yang berkaitan dengan 

perancangan green supply chain management. 


