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3 BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 Tahapan Penelitian 3.1

 Studi Lapangan 3.1.1

 Studi lapangan dilakukan pada UMKM berkah media jaya, dengan 

dilakukanya pengamatan dapat mengetahui permasalahan. Selain itu studi 

lapangan juga bertujuan untuk mengetahui secara langsung proses produksi dari 

bahan baku hingga menjadi produk jadi.  

 Identifikasi Masalah 3.1.2

 Identifikasi dilakukan untuk mengetahui penyebab masalah sehingga 

ditemukan ide untuk menyelesaikan masalah yang terdapat di UMKM Berkah 

Media Jaya. 

 Perumusan Masalah 3.1.3

Perumusan masalah didapat setelah melakukan pengamatan penyebab 

terjadinya masalah soal investasi mesin pemotong, dan perumusan masalah ini 

akan menjadi topik untuk tugas akhir.  

 Studi Literatur 3.1.4

Studi literatur digunakan untuk mendapatkan informasi tentang kajian teori 

dan metode apa yang tepat untuk diaplikasikan. Studi literatur bisa didapat 

dengan buku dan jurnal yang ada pada penelitian sebelumnya. 

 Pengumpulan Data 3.1.5

 Pengumpulan data didapatkan dengan melakukan wawancara dan 

menggunakan literatur jurnal dan buku sebagai tambahan dalam pendukung 

penelitian. 

1. Wawancara 

 Wawancara dilakukan terhadap pemilik secara langsung. Wawancara hanya 

dilakukan untuk menerima informasi berupa mesin yang akan di investasi. 

2. Dokumentasi 

 Dokumentasi dilakukan untuk mengambil gambar untuk menjadi data 

pendukung permasalahan yang ada. 

3. Pengambilan Data 

 Perolehan data dengan cara penelitian secara langsung dan melihat situasi di 

perusahaan, serta melakukan pencatatan terhadap objek yang akan diteliti. Berikut 

data-data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan anatara lain: 
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a. Jenis produk yang diproduksi 

b. Jenis Mesin 

c. Jumlah tenaga kerja 

d. Kapasitas  

e. Bahan baku 

 

 Analisa Data 3.1.6

Analisis data yaitu tahap untuk mengolah dan menganalisis data yang telah 

dikumpulkan berupa pengamatan langsung sehingga informasi yang didiperoleh 

dapat dipahami. Teori analisis yang digunakan untuk menentukan apakah  

keputusan investasi mesin pemotong plastik dapat dilakukan. 
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 Flowchart Penelitian 3.2
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 Tempat dan Waktu Penelitian 3.3

 Tempat Penelitian 3.3.1

UMKM Berkah media jaya yang bertempat Desa punggul, Kecamatan 

gedangan, kabupaten sidoarjo. 

 Waktu Penelitian 3.3.2

Penelitian dilaksanakan selama 6  bulan di mulai pada bulan februari hingga 

juli 2021. 

 

  

Tabel 3. 1 waktu Penelitian 

No. Kegiatan 
Waktu 

Penelitian 

Februari  Maret  April  Mei  Juni  juli 

1. 
Identifikasi 

Masalah 

      

2 
Penyusunan 

Proposal 

      

3 Studi Literatur 
      

4 
Seminar 

Proposal 

      

 

5 
Pengumpulan 

Data 

      

6 
Pengolahan 

Data 

      

7 Analisa Data       

8 
Pembuatan 

Laporan 
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