
27 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PT. Mulya Agro Bioteknologi yang terletak 

Perumahan Tegalgondo Asri Blok H III No. 10 Kecamatan Karangploso, 

Kabupaten Malang. Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan secara sengaja 

(Purposive) dengan pertimbangan bahwa PT. Mulya Agro Bioteknologi merupakan 

salah satu produsen produk bioteknologi pertanian meliputi: Strarter Fermentasi 

dan pencuci pestisida, Starter Fermentasi untuk Dekomposer, nutrisi organik cair 

dan Agen Biodegradasi dan baru memulai melakukan perluasan pasar di Kabupaten 

Malang. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari – Februari 2017. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

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

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama yaitu melalui 

wawancara, observasi langsung pada daerah penelitian. Data sekunder adalah data 

yang tidak langsung diperoleh dari sumber utama yaitu data tertulis dari perusahaan 

(data investasi, penjualan dan produksi), buku, Badan Pusat Statistik (BPS), 

internet, pustaka, dan literatur-literatur lainnya yang mendukung pelaksanaan 

penelitian ini. 

3.3 Metode Pengambilan Sampel 

Metode pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan metode Purposive Sampling, dimana pemilihan responden dilakukan 

secara sengaja. Responden yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pihak 
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internal dari lokasi penelitian. Pihak PT. Mulya Agro Bioteknologi meliputi: 

pemilik perusahaan, manajer, bagian produksi dan pemasaran.  

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan 

dengan cara, meliputi: 

1. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan tatap muka dan 

memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan penelitian kepada beberapa 

pihak internal dari perusahaan yang berhubungan dengan perusahaan. Pihak-

pihak yang diwawancarai terutama adalah pemilik perusahaan, manajer, bagian 

produksi,dan pemasaran serta pihak lain yang berhubungan langsung dengan 

perusahaan. Data primer ini akan diambil bentuk wawancara tidak terstruktur 

dengan pertanyaan yang bersifat terbuka sehingga memberikan keleluasaan bagi 

responden untuk memberi pandangan secara bebas dan memungkinkan peneliti 

untuk mengajukan pertanyaan secara mendalam. 

2. Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara melihat secara 

langsung obyek yang akan diteliti terutama terhadap praktek-praktek yang 

dilakukan perusahaan. 

3. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan penelitian dan mencatat 

data yang tersedia pada PT. Mulya Agro Bioteknologi di Kecamatan 

Karangploso Kabupaten Malang serta mengumpulkan informasi dari sumber 

pustaka yang relevan dari penelitian terdahulu dan internet. 



29 
 

 3.5 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis 

deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Deskriptif kualitatif merupakan suatu metode 

analisis yang menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 

fenomena yang diteliti. Deskriptif kuantitatif merupakan metode analisis yang 

memusatkan pada masalah-masalah aktual dan fenomena yang sedang terjadi pada 

saat sekarang dengan bentuk hasil penelitian berupa angka-angka yang memiliki 

makna. Analisis deskriptif kualitatif  dilakukan untuk menganalisis kelayakan 

produk bioteknologi pertanian pada PT. Mulya Agro Bioteknologi ditinjau dari 

aspek non finansial. Analisis kuantitatif dilakukan untuk menganalisis kelayakan 

usaha produk bioteknologi pertanian pada PT. Mulya Agro Bioteknologi ditinjau 

dari aspek finansial. Analisis kuantitatif yang berkenaan dengan aspek finansial 

yaitu menghitung Net Present Value (NPV), Net Benefit Cost Ratio (B/C), Internal 

Rate of Return (IRR),  Payback Period (PP) yang diukur dengan menggunakan 

kriteria kelayakan investasi dengan bantuan program komputer Microsoft Excel 

2013 yang akan disajikan dalam bentuk tabulasi dengan tujuan untuk 

mengklasifikasikan serta memudahkan dalam menganalisis data.  

3.5.1 Analisis Kelayakan  Non Finansial 

a. Aspek Teknis 

Beberapa hal yang dikaji dalam aspek teknis, yaitu pemilihan lokasi usaha, 

proses produksi, dan teknologi yang digunakan. Aspek teknis dikatakan layak 

apabila lokasi memberikan kemudahan dalam pelaksanaan usaha, baik dalam 

mendapatkan input maupun pemasaran produk, serta pemilihan teknologi yang 

sesuai dengan sumber daya yang dimiliki, baik bahan baku maupun tenaga kerja.  
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b. Aspek Manajemen 

Aspek manajemen yang dikaji dalam penelitian ini adalah struktur organisasi 

yang dijalankan, jumlah tenaga kerja yang diperlukan dan job describtion.  

c. Aspek Hukum 

Aspek hukum yang dikaji dalam usaha ini yaitu bentuk badan usaha, akta 

pendirian, dan izin dalam menjalankan usaha.  

d. Aspek Pasar 

Aspek pasar mengakaji potensi pasar, permintaan dan penawaran, struktur 

persaingan, dan strategi pemasaran. Aspek pasar dikatakan layak jika potensi pasar 

produk bioteknologi pertanian memadai untuk pemasaran produk, dan memiliki 

daya saing atau keunggulan dibandingkan dengan produk sejenis dipasar. 

3.5.2 Analisis Kelayakan Finansial 

Analisis aspek finansial dilakukan secara kuantitatif yang diukur dengan 

kriteria kelayakan investasi. Kriteria kelayakan investasi adalah sebagai berikut: 

a. Net Present Value (NPV) 

Net Present Value (NPV) adalah selisih antara nilai sekarang (present value) 

manfaat dengan arus biaya. NPV juga dapat diartikan sebagai nilai sekarang dari 

arus kas yang ditimbulkan oleh investasi. Perhitungan NPV perlu ditentukan tingkat 

bunga yang relevan. Rumus menghitung NPV menurut (Kadariah, 1999) dalam 

(Putra 2010) sebagai berikut: 
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Keterangan:  

Bt = Manfaat yang diperoleh tiap tahun 

Ct = Biaya yang dikeluarkan tiap tahun 

n  = Jumlah tahun 

i = Tingkat suku bunga (diskonto)  

Kriteria kelayakan investasi berdasarkan NPV yaitu: 

 NPV > 0, artinya suatu proyek sudah dinyatakan menguntungkan dan dapat 

dilaksanakan 

 NPV < 0, artinya proyek tersebut tidak menghasilkan nilai biaya yang 

dipergunakan, dengan kata lain proyek tersebut merugikan dan sebaiknya tidak 

dilaksanakan. 

 NPV = 0, artinya proyek tersebut mampu mengembalikan persis sebesar modal 

sosial, Opportunities Cost faktor produksi normal, dengan kata lain proyek 

tersebut tidak untung dan tidak rugi. Berdasarkan  kondisi ini nilai perusahaan 

tetap, perlu pertimbangan lagi apabila ingin peroyek tetap dilaksanakan. 

b. Net Benefit Cost Ratio (B/C Ratio)  

Net Benefit Cost Ratio (B/C Ratio) merupakan angka perbandingan antara 

jumlah present value yang positif dengan jumlah present value yang negatif. Rumus 

untuk menghitung Net B/C Ratio  menurut (Soekartawi, 1995) dalam (Diatin 2007) 

yaitu: 
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Keterangan: 

Bt = Benefit kotor yang disebabkan adanya investasi pada tahun ke t 

Ct = Biaya kotor yang disebabkan adanya investasi pada tahun ke t 

i = Tingkat suku bunga  

t = Umur proyek 

 Kriteria kelayakan investasi berdasarkan Net B/C Ratio yaitu:  

 Net B/C > 1, proyek layak dilaksanakan 

 Net B/C < 1, proyek tidak layak dilaksanakan. 

c. Internal Rate of Return (IRR)  

Internal Rate of Return (IRR) adalah tingkat rata-rata keuntungan intern tahunan 

bagi perusahaan yang melakukan investasi dan dinyatakan dalam satuan persen. 

Tingkat IRR mencerminkan tingkat suku bunga maksimal yang dapat dibayar oleh 

proyek untuk sumberdaya yang digunakan. IRR juga merupakan nilai discount rate 

yang membuat NPV proyek sama dengan nol. Suatu investasi dianggap layak 

apabila nilai IRR lebih besar dari tingkat suku bunga yang berlaku dan sebaliknya 

jika nilai IRR lebih kecil dari tingkat suku bunga yang berlaku, maka proyek tidak 

layak untuk dilaksanakan. Rumus untuk menghitung IRR menurut (Kadariah, 

1999) dalam (Putra 2010).adalah : 

 

 

 

Keterangan :  

i = Discount rate yang menghasilkan NPV positif 

i’ = Discount rate yang menghasilkan NPV negatif  

IRR = 𝑖 +
𝑁𝑃𝑉 

𝑁𝑃𝑉−𝑁𝑃𝑉′
(𝑖′ − 𝑖) 
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NPV = NPV yang bernilai positif 

NPV’ = NPV yang bernilai negatif 

d. Payback Period (PP)  

Payback Period (PP) atau tingkat pengembalian investasi adalah salah satu metode 

dalam menilai kelayakan suatu usaha yang digunakan untuk mengukur 

periode jangka waktu pengembalian modal. Semakin cepat modal itu dapat 

kembali, semakin baik suatu proyek untuk diusahakan karena modal yang kembali 

dapat dipakai untuk membiayai kegiatan lain. Rumus untuk menghitung Payback 

Period menurut (Husnan dan Suwarsono, 2000) dalam (Zulfah 2010) sebagai 

berikut: 

 

 

 

Keterangan:   

I   = Besarnya investasi yang dibutuhkan 

Ab  = Benefit bersih yang dapat diperoleh setiap tahunnya. 

e. Compounding Factor 

Compunding Factor merupakan salah satu metode perhitungan Time Value 

of Money. Menurut (Pudjosumarto 1985), Compounding Factor adalah faktor 

penggali ungtuk menghitung nilai di waktu yang akan datang, jika telah diketahui 

sejumlah uang disaat sekarang ini (at present), dan untuk suatu atau beberapa 

periode tertentu. Rumus untuk menghitung Compounding Factor yaitu: 

 

 

Payback Period = 
𝐼

𝐴𝑏
 

F = P (𝐹/𝑃)𝑛
𝑖  



34 

Keterangan: 

F = Nilai uang dimasa yang akan datang 

P = Nilai uang sekarang  

i = Tingkat suku bunga tahunan 

n = Periode investasi proyek 




