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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Obyek Penelitian 

Koperasi Serba Usaha Hidroponik Magelang memiliki total empat 

perkebunan yang rata-rata tiap harinya menghasilkan 10kg per produk yang 

dipanen. Meski begitu, Koperasi Serba Usaha Hidroponik Magelang masih 

belum dapat mencukupi kuota pesanan yang diminta. 

Hal ini disebabkan karena tidak adanya green house yang menaungi 

perkebunan. Sedang green house sangat dibutuhkan dalam proses tanam 

hidroponik karena dapat mengatur kelembaban dalam ruangan. Dengan tidak 

adanya green house maka berpengaruh pada produk yang tidak memenuhi 

standar hidroponik karena proses produksi bergantung pada cuaca.  

Permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi Serba Usaha Hidroponik 

ini menjadikan nilai jual produk yang turun karena hasil produksi yang tidak 

memenuhi standar serta tidak terpenuhinya permintaan dari distributor dan 

konsumen. 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

3.2.1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer 

dan data sekunder : 
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3.2.1.1.Data primer 

Data primer yang diperoleh untuk penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Data terkait jenis kecacatan hasil kebun. 

b. Data terkait penggunaan energi selama proses hidroponik. 

3.2.1.2.Data sekunder 

Data sekunder yang diperoleh untuk penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Data terkait pemasok pada Koperasi Serba Usaha 

Hidroponik Magelang: 

1. Jenis dan jumlah pemasok 

2. Jenis dan jumlah pasokan yang dipesan 

3. Frekuensi pengiriman pasokan 

4. Cara pemesanan 

5. Proses pembayaran 

b. Data terkait distributor pada Koperasi Serba Usaha 

Hidroponik Magelang: 

1. Jumlah distributor 

2. Jenis dan jumlah pesanan hasil kebun 

3. Frekuensi pembelian hasil kebun 

4. Cara pemesanan 

5. Proses pembayaran 

c. Data terkait konsumen pada Koperasi Serba Usaha 

Hidroponik Magelang: 

1. Jenis dan jumlah konsumen 

2. Jenis dan jumlah pesanan hasil kebun 
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3. Frekuensi pembelian hasil kebun 

4. Cara pemesanan 

5. Proses pembayaran 

d. Data terkait proses produksidi Koperasi Serba Usaha 

Hidroponik Magelang: 

1. Macam bahan baku yang dibutuhkan 

2. Jumlah bahan baku yang digunakan 

3. Proses dan waktu tanam hidroponik 

4. Kontrol kualitas selama proses tanam hidroponik 

5. Kualitas air yang digunakan 

6. Jenis limbah yang dihasilkan dan pengolahannya 

3.2.2. Teknik Pengumpulan Data 

3.2.2.1. Wawancara 

Wawancara dilakukan agar dapat memperoleh data 

primer untuk menganalisis rantai pasokan pada Koperasi Serba 

Usaha Hidroponik Magelang. Data yang diperoleh berupa data 

terkait pemasok, distributor, konsumen, frekuensi pembelian, 

cara pemesanan dan proses pembayaran. 

3.2.2.2. Pengamatan/Observasi 

Peneliti melakukan observasi di kebun milik Koperasi 

Serba Usaha Hidroponik Magelang untuk melengkapi data 

primer yang diperoleh. Data yang diperoleh merupakan data 

terkait proses produksi yaitu macam bahan baku, jumlah bahan 
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baku, proses dan waktu tanam (produksi), kualitas air yang 

digunakan, limbah yang dihasilkan serta pengolahannya. 

3.2.2.3. Dokumentasi 

Dokumentasi dibutuhkan untuk memperoleh data 

sekunder dalam penelitian ini. Data yang diperoleh berupajenis 

kecacatan hasil kebun, dan energi yang digunakan selama 

proses produksi. 

3.2.3. Alat Analisis Data 

3.2.3.1. Analisis Deskriptif Kualitatif 

Penelitian ini melibatkan beberapa aspek yang terdapat 

dalam Koperasi Serba Usaha Hidroponik Magelang yaitu data 

terkait aliran kas, aliran informasi dan aliran material dalam 

manajemen rantai pasokan pada Koperasi Serba Usaha 

Hidroponik Magelang, serta proses produksi dan limbah yang 

dihasilkan. 

Fungsi dari green supply chain management agar 

perusahaan memiliki kewajiban dalam menjaga lingkungan 

dalam menjalankan produksinya. Koperasi Serba Usaha 

Hidroponik Magelang memiliki konsep dan perencanaan yang 

mengacu pada komitmen untuk menjaga lingkungan dan 

menyadarkan masyaarakat untuk hidup sehat dengan makanan 

bebas pestisida, namun karena kualitas hasil produk yang 

belum terpenuhi maka hal ini berpengaruh pada pendapatan. 
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Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian 

dengan menggunakan data-data yang telah dikumpulkan untuk 

mengatahui manajemen rantai suplai pada Koperasi Serba 

Usaha Hidroponik Magelang sehingga dapat merancangkan 

green supply chain management dengan harapan dapat 

membantu Koperasi Serba Usaha Hidroponik Magelang untuk 

memperoleh pendapatan yang diinginkan. 

3.2.3.2. Analisis Manajemen Rantai Pasokan 

Analisis model manajemen rantai pasokan pada 

Koperasi Serba Usaha Hidroponik Magelang yaitu : 

a. Menganalisis pemasok, manufacturer, distributor dan 

konsumen pada Koperasi Serba Usaha Hidroponik 

Magelang. 

b. Menganalisis aliran fisik/material pada Koperasi Serba 

Usaha Hidroponik Magelang, mulai perlengkapan dari 

pemasok hingga hasil kebun ke konsumen. 

c. Menganalisis aliran pembayaran/kas pada Koperasi Serba 

Usaha Hidroponik Magelang, mulai dari hilir ke hulu. 

d. Menganalisis aliran informasi pada Koperasi Serba Usaha 

Hidroponik Magelang, mulai dari hulu ke hilir dan 

sebaliknya. 

 

 



29 
 

3.2.3.3. Analisis Green Supply Chain Management 

a. Green purchasing, dapat dilakukan dengan: 

1. Membeli dari pemasok yang memiliki kesadaran akan 

lingkungan. 

2. Membeli peralatan yang memiliki standar food grade. 

3. Mencari alternatif barang pengganti untuk peralatan. 

b. Green design, dapat dilakukan dengan: 

1. Mendesain produk. 

2. Melakukan analisis pada pengiriman barang. 

c. Life-cycle analysis, dapat dilakukan dengan: 

1. Melakukan analisis pada energi yang digunakan. 

2. Melakukan analisis pada bahan baku (peralatan maupun 

perlengkapan). 

3. Melakukan analisis pada limbah air serta dampaknya. 

d. Reverse logistic 

Reverse logistic pada Koperasi Serba Usaha Hidroponik 

Magelang adalah apabila terjadi kelebihan produksi sedang 

kuota untuk konsumen telah dipenuhi.  Koperasi Serba 

Usaha Hidroponik Magelang akan melakukan pemilihan 

bagi produk yang masih dapat diolah/tidak cacat (yaitu 

yang tidak berlubang oleh karena hama, dan daun pada 

sayuran tidak menguning) dan mengirimkan produk 

tersebut ke komunitas Food Combining yang berada di 
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Yogyakarta. Namun apabila produk dinyatakan cacat maka 

akan diberikan kepada peternak ikan. 

e. Green manufacturing, dapat dilakukan dengan: 

1. Melakukan kontrol pada kualitas air yang digunakan. 

2. Melakukan kontrol pada lingkungan sekitar kebun. 

3. Melakukan kontrol pada penggunaan nutrisi A dan 

nutrisi B. 

f. Green packing 

Green packing dapat dilakukan dengan penggunaan kardus 

dan plastik pembungkus yang memiliki standar food grade 

atau dapat diurai. 

3.3. TEKNIK ANALISIS DATA 

a. Analisis Rantai Pasokan pada Koperasi Serba Usaha Hidroponik 

Magelang 

Melakukan analisis pada pemasok, distributor dan konsumen yang 

terlibat dalam rantai pasokan Koperasi Serba Usaha Hidroponik 

Magelang. 

b. Analisis Aliran Material pada Koperasi Serba Usaha Hidroponik 

Magelang 

Melakukan analisis pada aliran fisik/material mulai dari barang 

mentah (material) hingga menjadi produk akhir (hasil kebun) yang 

disampaikan pada konsumen Koperasi Serba Usaha Hidroponik Magelang. 
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c. Analisis Aliran Finansial pada Koperasi Serba Usaha Hidroponik 

Magelang 

Melakukan analisis pada aliran pembayaran/kas yang diterima dari 

konsumen ke Koperasi Serba Usaha Hidroponik Magelang 

danpembayaran ke pemasok oleh Koperasi Serba Usaha Hidroponik 

Magelang. 

d. Analisis Informasi pada Koperasi Serba Usaha Hidroponik Magelang 

Melakukan analisis pada aliran informasi yang terdapat dalam 

Koperasi Serba Usaha Hidroponik Magelang, baik dari pemasok hingga ke 

konsumen juga dari konsumen hingga ke pemasok. 

e. Membuat Model Manajemen Rantai Pasokan pada Koperasi Serba 

Usaha Hidroponik Magelang 

Setelah analisis hulu ke hilir (pemasok hingga konsumen) serta 

aliran material, aliran kas dan aliran informasi telah dianalisis, maka 

selanjutnya dapat dibuat model manajemen rantai pasokan yang ada di 

Koperasi Serba Usaha Hidroponik Magelang 

f. Analisis Empat Dimensi Utama untuk Menerapkan Green Supply 

Chain Management pada Koperasi Serba Usaha Hidroponik 

Magelang 

Melakukan analisis pada internal dalam manajemen 

lingkungan,praktek eksternal pada green supply chain management , 

investasi kembali dan eco-design agar dapat menerapkan green supply 

chain managementpada Koperasi Serba Usaha Hidroponik Magelang. 

g. Membuat Model Green Supply Chain Management untuk Koperasi 

Serba Usaha Hidroponik Magelang 

Mengidentifikasi faktor penghambat pada Koperasi Serba Usaha 

Hidroponik Magelang dalam menerapkan green supply chain 
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management. Dan melakukan identifikasi faktor yang diperlukan untuk 

perancangan green supply chain management pada Koperasi Serba Usaha 

Hidroponik Magelang. 

 

  


