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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan di Desa Sempalwadak , Kecamatan Bululawang, 

Kabupaten Malang pada bulan Februari hingga Mei 2017. Pemilihan lokasi 

penelitian dilakukan secara purposive atau sengaja. Pemilihan lokasi penelitian 

berdasarkan pertimbangan bahwa lokasi penelitian merupakan kawasan pertanian 

yang menjadikan agrowisata buah naga sebagai ikon wisata. UD. Naga Jaya 

Makmur merupakan satu-satunya pembudidaya buah naga dengan berbagai 

spesies di daerah tersebut.  

3.2 Metode Penentuan Responden 

 Metode penentuan responden pada penelitian ini adalah purposive 

sampling atau penentuan secara sengaja. Responden adalah seseorang yang 

terlibat langsung atau dianggap mempunyai kemampuan atau pengetahuan 

mengenai UD. Naga Jaya Makmur. Responden yang dimaksud ialah pemlik dan 

karyawan di UD.  Naga Jaya Makmur. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua jenis yaitu : 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang bersumber langsung dari obyek 

penelitian seperti data-data hasil wawancara dan observasi. Sumber data 

primer diperoleh dari wawancara dan observasi di UD. Naga Jaya Makmur 

Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang. 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka dan 

browsing internet. Data sekunder juga diperoleh dari buku, jurnal serta 

publikasi terkait. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan wawancara 

terhadap pemilik dan karyawan UD. Naga Jaya Makmur serta observasi langsung 

terhadap budidaya buah naga. Metode pengumpulan data tersebut digunakan 

untuk mengumpulkan data primer berupa peralatan,input produksi,tenaga kerja, 

dan harga buah naga. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan metode studi 

pustaka dan browsing internet.  

3.5 Metode Analisis Data 

 Data yang telah diperoleh dari penelitian diolah dan dianalisis dengan 

menggunakan beberapa cara, antara lain : 

1. Analisis kelayakan finansial  

Analisis finansial adalah kegiatan melakukan penilaian dan penentuan 

satuan rupiah terhadap aspek – aspek yang dianggap layak dari keputusan yang 

dibuat dalam tahapan analisis usaha (Sofyan,Iban, 2004). Beberapa kriteria 

investasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

a. Net Present Value (NPV) 

 NPV adalah selisih antara benefit (penerimaan) dengan cost (pengeluaran) 

yang telah dipresent value kan. Kriteria ini mengatakan bahwa proyek akan 

dipilih apabila NPV > 0. Dengan demikian, jika suatu proyek mempunyai NPV < 
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0, maka tidak akan dipilih atau tidak layak untuk dijalankan. Di dalam analisa 

proyek , rumus NPV dituliskan sebagai berikut : 

NPV  = Kt  ( )
+

( )2
+ ⋯+

( )n
  

NPV = ∑
( )

   atau 

NPV = PVB – PVOM – PVI 

Keterangan : 

Kt = Kapital yang digunakan pada periode investasi 

b1,b2,...bn = Penerimaan pada tahun ke 1 sampai dengan tahun ke n 

c1,c2,...cn = Pengeluaran pada tahun ke 1 sampai dengan tahun ke n 

i  = tingkat discount rate 

b. Gross B/C Ratio 

Gross B/C Ratio merupakan perbandingan / ratio dari jumlah benefit kotor 

dengan biaya kotor yang telah di present valuekan. Kriteria ini memberi pedoman 

bahwa proyek akan dipilih apabila Gross B/C Ratio > 1. Juga sebaliknya,bila 

suatu proyek mempunyai  Gross B/C Ratio < 1, maka tidak akan dipilih. Di dalam 

analisa proyek, rumus Gross B/C Ratio dituliskan sebagai berikut : 

Gross B/C Ratio = 
∑

( )    

∑
( )    

   atau 

Gross B/C Ratio = 
 

  
 

Keterangan : 

Kt = Kapital yang digunakan pada periode investasi 

b1,b2,...bn = Penerimaan pada tahun ke 1 sampai dengan tahun ke n 

c1,c2,...cn = Pengeluaran pada tahun ke 1 sampai dengan tahun ke n 

i  = tingkat discount rate 
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c. Net B/C Ratio 

Net B/C Ratio merupakan perbandingan antara benefit bersih dari tahun-

tahun yang bersangkutan yang telah di present value-kan (pembilang bersifat +) 

dengan biaya bersih dalam tahun dimana B1 – C1 (penyebut bersifat -) yang telah 

di present value-kan, yaitu biaya kotor > benefit kotor. Kriteria ini memberi 

pedoman bahwa proyek akan dipilih apabila Net B/C Ratio > 1.  Dan begitu pula 

sebaliknya, bila suatu proyek memberi hasil Net B/C Ratio < 1, proyek tidak 

diterima. Didalam hal ini, rumus Net B/C Ratio diberikan sebagai berikut : 

Net B/C Ratio = 
∑ ( )

∑ ( )

  
(  )
(  )

 

Net  B/C Ratio =
   ( )
   ( )

 

Keterangan : 

Kt = Kapital yang digunakan pada periode investasi 

b1,b2,...bn = Penerimaan pada tahun ke 1 sampai dengan tahun ke n 

c1,c2,...cn = Pengeluaran pada tahun ke 1 sampai dengan tahun ke n 

i  = tingkat discount rate 

d. Internal Rate of Returns (IRR) 

IRR  merupkan tingkat bunga yang menggambarkan bahwa antara benefit 

atau penerimaan yang telah di present value kan dan cost (pengeluaran) yang telah 

di present value kan sama dengan nol. Dengan demikian , IRR ini menunjukkan 

kemampuan suatu proyek untuk menghasilkan returns, atau tingkat keuntungan 

yang dapat dicapainya. Kadang-kadang IRR ini digunakan sebagai pedoman 

tingkat bunga (i) yang berlaku, walaupun sebetulnya bukan i, tetapi IRR akan 

selalu mendekati besarnya i tersebut. Kriteria ini memberikan pedoman bahwa 
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proyek akan dipilih  apabila IRR > Social Discount Rate. Begitu pula sebaliknya, 

jika diperoleh IRR < Social Discount Rate, maka proyek sebaiknya tidak 

dijalankan. Di dalam analisa proyek, rumus IRR dapat dituliskan sebagai berikut : 

IRR = Kt +  
( )

+
( )2

+ ⋯+
( )n

 

IRR =∑
( )

   atau 

IRR = DF1 + 
 

   
 x (DF2 – DF1)  

Keterangan : 

Kt = Kapital yang digunakan pada periode investasi 

b1,b2,...bn = Penerimaan pada tahun ke 1 sampai dengan tahun ke n 

c1,c2,...cn = Pengeluaran pada tahun ke 1 sampai dengan tahun ke n 

i  = tingkat discount rate 

Untuk mencari besarnya angka r yang tepat, maka sering digunakan rumus 

interpolasi. Rumus interpolasi untuk IRR ini adalah sebagai berikut : 

IRR= (df rendah) + (selisih antara df)     
      

 

df = discount factor 

e. Profitability Ratio (PV/K) 

 Profitability Ratio menunjukkan perbandingan antara penerimaan (benefit) 

dengan biaya modal (K) yang digunakan setelah di present valuekan. Angka 

perbandingan ini kadang-kadang dipakai sebagai perhitungan rentabilitas dari 

suatu investasi diatas tingkat discount rate. Profitability Ratio ini biasanya akan 

mendekati hasil dalam perhitungan Net B/C Ratio . Sehingga proyek ini juga akan 

dipilih bilamana PV/K > 1. Sebaliknya apabila PV/K<1,maka proyek akan 

ditolak. Di dalam analisa proyek, rumus PV/K yang sering ditulis adalah sebagai 

berikut : 
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 PV/K = 
∑ ( )

∑ ( )
 atau 

 PV/K =  

Keterangan : 

Kt = Kapital yang digunakan pada periode investasi 

b1,b2,...bn = Penerimaan pada tahun ke 1 sampai dengan tahun ke n 

c1,c2,...cn = Pengeluaran pada tahun ke 1 sampai dengan tahun ke n 

i  = tingkat discount rate 

f. Payback Periods 

Payback Periods merupakan jangka waktu yang diperlukan untuk 

membayar kembali (mengembalikan) semua biaya-biaya yang telah dikeluarkan 

didalam investasi suatu proyek. Biasanya yang digunakan pedoman untuk 

menentukan suatu proyek yang akan dipilih adalah proyek yang dapat paling 

cepat mengembalikan biaya investasi. Misalnya, ada beberapa proyek yang harus 

dipilih, maka menurut Payback Periods ini akan dipilih yang paling cepat dapat 

mengembalikan biaya investasi tersebut. Kelemahannya adalah tidak 

memperhitungkan periode setelah periode payback .Disamping itu, metode ini 

juga belum memperhatikan time value of money.Dibawah ini merupakan Payback 

Periods yaitu : 

PP =  

Keterangan : 

 PP = Payback Periods 

 I = Investasi 

 Ab = benefit bersih yang diperoleh setiap tahun 
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Menurut Firdaus (2012), masa pembayaran kembali atau payback periods 

adalah masa selama arus kas neto dapat menutup kembali seluruh biaya atau biaya 

investasi. Tahun di mana saat itu : 

 ∑ (퐵푡 − 퐶푡) = 퐾표   

 Menghitung masa pembayaran kembali tersebut pada umumnya tidak 

perlu memperhitungkan tingkat bunga atau tingkat bunga dianggap nol. 

 

2. Analisis Sensitivitas 

 Analisis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa peka kelayakan usaha 

terhadap perubahan pada tiap – tiap bagian dari dari tahapan analisis usaha. Untuk 

mengukur perubahan yang terjadi maka perlu diasumsikan bahwa perubahan-

perubahan yang terjadi itu hanya pada satu bagian (variabelnya) saja, sedangkan 

yang lain dianggap tetap. Kepekaan diartikan bahwa proyek tidak lagi dapat 

menghasilkan keuntungan selama umur proyek (NPV≤ 0). 

 SA = (P-P*)  ( )
 ( )    ( )

푥 100% 

Keterangan : 

 SA  = Tingkat kepekaan terhadap perubahan 

 P*  = Perubahan yang terjadi pada harga 

 NPV (+) = NPV positif yang telah dihitung sebelum ada perubahan 

NPV (-) = NPV negatif yang telah dihitung sebelum ada perubahan 

Perhitungan untuk mencari sensitivitas menurut Relawati (2015) melalui 

langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Perubahan NPV  = Presentase perubahan x NPV 

2. % Perubahan NPV =  푥 100% 
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3. Sensitivitas   = %
%  

푥 푝푟푒푠푒푛푡푎푠푒 푝푒푟푢푏푎ℎ푎푛 

 


