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BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

 

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian 

terbagi dalam: pendekatan dan jenis penelitian, ruang lingkup dan tujuan penelitian, 

populasi dan sampel penelitian, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, teknik 

analisis data dan desain penelitian.  

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif dengan survei dan 

studi literatur serta kajian terhadap 3 (tiga) perusahaan furnitur yang bergerak dalam 

bidang ekspor di Jawa Tengah sebagai representasi perusahaan yang menerapkan 

ekolabel di kota-kota di Jawa Tengah. Sumber data tersebut terbagi menjadi 2 (dua) 

bagian, yaitu data primer dan sekunder. Penggunaan data primer dengan observasi 

(pengamatan) secara langsung dilapangan, pengumpulan kuisioner, dan wawancara 

dengan responden penelitian baik itu pemilik dan karyawan perusahaan dari CV. Mury 

Furniture di Jepara, PT. Wisanka di Klaten, dan CV. Roda Jati di Semarang. Untuk data 

sekunder berasal dari kajian pustaka yakni mengkaji segala bentuk hal analisa pengaruh 

adopsi ekolabeling terhadap kinerja bisnis dan pengelolaan lingkungan pada industri 

furnitur di Jawa Tengah.  

Arikunto (2002:136) menjelaskan bahwasanya, penelitian evaluasi adalah 

merupakan suatu proses yang dilakukan dalam rangka mengambil langkah suatu 

kebijakan dengan memperhatikan nilai-nilai positif yang diambil dari suatu program, 

dan menelaah proses serta teknik yang digunakan dalam melakukan penilaian. 

Sedangkan menurut Riduwan (2004) penelitian evaluasi merupakan bagian dari proses 

pembuatan keputusan, membandingkan antar kejadian, kegiatan, produk dengan cara 

dan program yang telah ditetapkan.  

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian 

Penelitian tersebut menekankan pada analisa pengaruh adopsi ekolabeling terhadap 

kinerja bisnis dan pengelolaan lingkungan pada industri furnitur di Jawa Tengah. yang 

dilakukan oleh pihak swasta dari sektor industri furnitur. Ruang lingkup penelitian pada  
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3 (tiga) perusahaan furnitur ekspor di Jawa Tengah sebagai studi kasus perusahaan 

yang menerapkan ekolabel di kota-kota di Jawa Tengah. Tujuan, variabel penelitian, 

indikator dan teknik pengumpulan data dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini. 

Tabel 1. Tujuan, Variabel Penelitian, Indikator dan Teknik Pengumpulan Data 

No 
Tujuan 

Penelitian 
Variabel Indikator 

Teknik 

Pengumpulan 

Data  

1 

Mengetahui 

Adopsi dan 

implementasi 

ekolabeling di 

tiga perusahaan 

furnitur di Jawa 

Tengah 

Pemahaman 

tentang detil 

ekolabeling 

1. Tingkat pengetahuan perusahaan 

akan   ekolabel. 
Wawancara 

(pemilik dan 

karyawan) dan 

Kuisioner (jenis 

ekolabel yang 

dipakai); 

(pemilik dan 

karyawan) 

2. Jenis ekolabel yang dipakai. 

3. Biaya yang digunakan dalam 

ekolabeling. 

2 

Manfaat bisnis 

adopsi 

ekolabeling 

dalam 

operasional 

industri furnitur 

Manfaat bisnis 

1. Peningkatan grafik penjualan 

produk yang memakai ekolabel. 

Wawancara 

(pemilik dan 

karyawan) 

2. Kemudahan dalam mendapatkan 

buyer dan brand image perusahaan. 

3. Kemudahan dalam mengikuti ajang 

pameran internasional. 

3 

Manfaat 

lingkungan dari 

adopsi 

ekolabeling 

dalam 

operasional 

industri furnitur 

Manfaat 

lingkungan 

1. Terciptanya hutan lestari dan 

terpeliharanya lingkungan. 

2. Adanya penanaman pohon kembali. 

3. Minimalnya dampak resiko bagi 

lingkungan. 

4 

Sinergi antara 

manfaat bisnis 

dan lingkungan  

Sinergi bisnis dan 

lingkungan 

1. Mendapatkan kepercayaan 

masyarakat/konsumen internasional. 

Wawancara 

(pemilik dan 

karyawan) 2. Kelestarian lingkungan. 

5 

Kegiatan 

mengadopsi 

ekolabeling 

1. Alat/ atribut 

yang digunakan 

dalam adopsi 

ekolabeling 

1. Standart Operation Procedure 

(SOP) dalam kegiatannya adopsi 

ekolabeling. 

Observasi 
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C. Subjek, Waktu dan Lokasi Penelitian 

Di dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian pada perusahaan–

perusahaan yang telah menerapkan ekolabel dalam bidang industri furnitur berupa 

SVLK maupun TUV untuk memperoleh data informasi yang menjadi subjek penelitian.  

Penelitian dilakukan terhadap 3 (tiga) eksportir furnitur di Jawa Tengah. 

Perusahaan yang berorientasi ekspor adalah CV. Mury Furniture yang berlokasi di Jl. 

Raya Ngabul Mantingan RT 2 RW 1 Ngabul Tahunan Jepara, PT. Wirasindo 

Santakarya (Wisanka) dengan lokasi divisi kepoh di Klaten (khusus untuk produk 

kombinasi kayu dan stainless steel) Jl. Solo-Jogja Km.24 Ceper Klaten, dan juga CV. 

Roda Jati yang berlokasi di Jl. Majapahit km. 10 No 514 Semarang. 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

Jawa Tengah merupakan salah satu pusat penghasil furnitur ekspor di Indonesia 

dimana berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015 Jawa Tengah 

berkontribusi sebesar 33% dari produksi furnitur nasional. Dalam menentukan jumlah 

sampel, beberapa kriteria-kriteria yang ditetapkan dari industri yang akan dijadikan data 

analisa, di antaranya: 

1.  Memiliki konsumen internasional.  

2. Mengadopsi penerapan ekolabeling selama 3 (tiga) periode berturut-turut 

dengan sertifikat ekolabel yang berasal dari lembaga internasional. 

3.  Memiliki tenaga kerja > 99 orang.  

Teknik pengambilan sampel penelitian pada industri yang dipilih dianggap 

mempunyai kemampuan untuk dianalisa manfaat bisnis dan juga lingkungan dari adopsi 

ekolabeling industri furnitur di Jawa Tengah dan kesediaan industri furnitur untuk 

dijadikan sampel penelitian.  

Pada penelitian adopsi ekolabeling di industri furnitur ini menggunakan studi 

kasus pada 3 (tiga) perusahaan yakni CV. Mury Furniture di Jepara, PT. Wisanka di 

Klaten, dan CV. Roda Jati di Semarang sebab didalam studi kasus perusahaan tersebut 

ketiga perusahaan industri ini dinilai cukup mewakili perusahaan furnitur yang telah 

mengadopsi ekolabeling dilingkup perusahaannya di kota-kota yang ada di Jawa 



38 

 

Tengah yang kegiatan industrinya berada di wilayah Jepara 1 (satu) industri, Klaten 1 

(satu) industri dan Semarang 1 (satu) industri.   

Tabel 2. Sampel Penelitian 

No. 

  

Nama Perusahaan 

  

Alamat 
 

Jenis 

Industri 

  

Ekolabel 

/ Non 

Ekolabel 

1 CV. Mury Furniture Jepara Furnitur Ekolabel 

2 
PT. Wirasindo Santakarya 

(Wisanka) 
Klaten Furnitur Ekolabel 

3 CV. Roda Jati Semarang Furnitur Ekolabel 

 

Pada tahap penelitian ini akan dikaji dari sisi pendekatan yaitu: 

 Swasta industri yang mempunyai kesadaran dalam penerapan adopsi ekolabeling 

dalam pengelolaan lingkungan di sektor industri furnitur. Jumlah responden sebanyak 2 

(dua) responden yang terdiri dari pemilik usaha dan karyawan. Faktor-faktor yang dikaji 

antara lain adalah: 

1. Adopsi dan implementasi ekolabeling yang dilakukan pada perusahaan industri 

furnitur tersebut. 

2. Manfaat bisnis dari adopsi ekolabeling dalam operasional industri furnitur. 

3. Manfaat lingkungan dari adopsi ekolabeling dalam operasional industri furnitur. 

E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan bagian tahapan penting dalam penelitian. Dalam 

mengumpulkan data empiris yang benar akan didapatkan hasil yang mempunyai tingkat 

keakuratan yang tinggi. 

E.1  Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan juga data 

sekunder. Jenis data primer diperoleh melalui: 

1. Observasi (pengamatan) langsung dilapangan yaitu terhadap responden baik 

pemilik dan karyawan, segala kegiatan yang menyangkut adopsi ekolabeling, 
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alat yang dipakai dalam adopsi ekolabeling, tempat dan waktu, serta tujuan 

mengadopsi ekolabeling seperti dalam bagian E2 pada tabel 5.  

2. Wawancara terstruktur seperti dalam bagian E2 pada tabel 4  terhadap industri 

furnitur dengan 2 (dua) responden yaitu pemilik perusahaan dan karyawan. 

3. Kuesioner seperti dalam bagian E2 pada tabel 3 terhadap industri furnitur 

dengan 2 (dua) responden yaitu pemilik perusahaan dan karyawan. 

Sedangkan data sekunder berupa kajian teoritis dari bahan buku literatur dalam hal 

ekolabeling. 

E.2   Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu: 

1.  Kuesioner 

Daftar pertanyaan sistematis yang ditujukan kepada 2 (dua) responden yaitu 

pemilik perusahaan dan karyawan. 

Tabel 3. Teknik Pengumpulan Data Kuisioner 

No Variabel Sub Variabel Indikator 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

1 
Jenis ekolabel 

yang dipakai 

1. Tipe ekolabel 
1. Alasan dari penggunaan produk 

ekolabel 
Kuisioner 

(pemilik dan 

karyawan) 
2. Penggunaan 

ekolabel 

1. Kredibilitas dari ekolabel yang 

digunakan 

 

2. Wawancara 

Dengan melakukan tanya jawab terhadap 2 (dua) responden yaitu pemilik 

perusahaan dan karyawan. Teknik wawancara tersebut dilakukan untuk 

mengetahui sinergi antara manfaat bisnis dan lingkungan. 
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. 

No Variabel 
 

Sub Variabel 
Indikator Teknik Pengumpulan Data 

1 Pengertian tentang ekolabel 

1. Prinsip dari ekolabel 

Tingkat pengetahuan perusahaan akan ekolabel. 
Wawancara (pemilik dan 

karyawan) 
2. Manfaat dari ekolabel 

3. Tujuan penggunaan ekolabel 

2 
Manfaat  dari ekolabeling bagi bisnis 

dan lingkungan 

1. Bisnis 

1. Peningkatan grafik penjualan produk yang 

memakai ekolabel. 

Wawancara (pemilik dan 

karyawan) 

2. Kemudahan dalam mendapatkan buyer dan 

brand image perusahaan. 

3. Kemudahan dalam mengikuti ajang pameran 

internasional. 

2. Lingkungan 

1. Terciptanya hutan lestari dan terpeliharanya 

lingkungan. 

2. Adanya penanaman pohon kembali. 

3. Minimalnya dampak resiko bagi lingkungan. 

3 Biaya untuk ekolabeling 

1. Pengurusan sertifikasi 
Anggaran yang dikeluarkan perusahaan untuk 

sertifikasi. 

Wawancara (pemilik dan 

karyawan) 
2. Biaya untuk konsultan 

3. Biaya SDM perusahaan 

4 Support terhadap ekolabeling 1. Internal perusahaan 

1. Adanya tuntutan pasar. 
Wawancara (pemilik dan 

karyawan) 
2. Permintaan dari konsumen. 

3. Atas inisiatif perusahaan sendiri. 

Tabel 4. Teknik Pengumpulan Data Wawancara 
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3. Observasi (pengamatan) 

Tabel 5. Teknik pengumpulan data observasi 

No Variabel Sub Variabel Indikator 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

1 

Kegiatan 

mengadopsi 

ekolabeling 

1. Alat yang 

digunakan dalam 

adopsi ekolabeling 

1. Standart Operation Procedure 

(SOP) dalam kegiatannya adopsi 

ekolabeling. 

Observasi 

 

E.3   Sumber Data 

Sumber data yang tersaji dalam penelitian ini adalah: 

1. Sumber data primer diperoleh dari responden yang terdiri dari: pemilik 

perusahaan dan juga karyawan industri furnitur tersebut. 

2. Data sekunder berasal dari kajian pustaka. 

 

F. Teknik Analisa Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif tersebut menggunakan 

analisa data induktif. Proses dari penelitian tersebut adalah mengumpulkan semua data, 

baik itu kuisioner maupun dari sisi wawancara. Setelah semua data dikumpulkan maka 

langkah selanjutnya adalah menelaah dan mempelajari semua data tersebut. Lantas 

kesemuanya dibuat menjadi sebuah kesimpulan yang didasarkan pada manfaat bisnis 

dan lingkungan dari adopsi ekolabeling yang dilakukan pada perusahaan furnitur yang 

ada di Jawa Tengah.  

Langkah terakhir dalam teknik analisa data tersebut adalah melakukan penelitian 

dalam menganalisa manfaat bisnis dan lingkungan dari adopsi ekolabeling yang 

dilakukan pada perusahaan furnitur yang yang ada di Jawa Tengah.  

Dalam langkah penelitian tersebut, menggunakan teknik triangulasi menurut 

Burhan (2015), yang artinya adalah membandingkan dan juga mengecek informasi 

dengan cara: 
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1. Membandingkan data dari narasumber dengan informasi yang diberikan secara 

pribadi. 

2. Membandingkan berbagai opini dari perspektif dan pendapat yang beragam dari 

narasumber. 

Triangulasi juga dapat dilakukan dengan menguji pemahaman peneliti dengan 

pemahaman informan tentang hal-hal yang diinformasikan informan kepada peneliti.44  

G. Variabel Penelitian 

Pada penelitian ini variabel yang akan dikaji adalah: 

1. Penerapan adopsi ekolabeling pada industri furnitur. 

2. Manfaat bisnis dari adopsi ekolabeling pada industri furnitur. 

3. Manfaat lingkungan dari adopsi ekolabeling pada industri furnitur. 

4. Sinergi antara kinerja bisnis dan juga lingkungan. 

Dan kesemuanya menggunakan data sebelum menggunakan adopsi ekolabeling 

dan sesudah menggunakan adopsi ekolabeling di perusahaan industri furnitur. 

H. Tahap-tahap Penelitian 

1. Persiapan Penelitian 

Dalam tahapan ini meliputi pembuatan kuesioner penelitian, mengenali lokasi 

penelitian dan menentukan responden penelitian. 

2. Pelaksanaaan Penelitian 

Kegiatan yang dilakukan pada pelaksanaan tersebut yaitu: 

2.1 Melakukan pengumpulan data sekunder berupa dokumen dan data-data 

lain yang mendukung penelitian. 

2.2 Interview yang dilakukan kepada pihak responden (pemilik dan 

karyawan). 

2.3 Melakukan review bagaimana pengaruh ekolabeling yang diadopsi oleh 

industri furnitur dalam kaitannya dengan bisnis dan lingkungan. 

                                                 
44  Bungin, Burhan. 2015. Analisis Data Penelitian Kualitatif.  Rajawali Pers. Jakarta. Hal.204 
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2.4 Menyaring serta mengklasifikasikan data terkumpul dan memasukannya 

dalam coding sheet, mengolahnya secara deskriptif. 

2.5 Menginterpretasikan hasil analisis. 

2.6 Mengkaji dan mengevaluasi upaya adopsi ekolabeling di lingkungan 

industri furnitur yang ada dan telah dilakukan oleh pengusaha apakah 

telah sesuai dengan adopsi ekolabeling, data ini diperoleh melalui 

wawancara terstruktur serta survei ke lokasi kegiatan, mengkaji data 

yang tersedia. 

2.7 Membuat kesimpulan hasil analisis dan membuat laporan penelitian. 




