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III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Waktu dan Tempat 

 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Nopember 2016, yang dilaksanakan 

di PT. Mulya Agro Bioteknologi, kecamatan Karangploso kabupaten Malang. 

3.2. Materi dan Alat 

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data, yang 

meliputi investasi, biaya produksi dan pendapatan selama 4 tahun masa produksi 

dari PT. Mulya Agro Bioteknologi. Adapun alat yang digunakan pada penelitian 

ini ialah analisis kelayakan, yang meliputi Net Present Value (NPV), Internal 

Rate Return (IRR), Net Benefit Cost Ratio(Net B/C) dan Payback Period (PP). 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

 Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder, 

dimana data sekunder diperoleh dari hasil recording atau pencatatan yang 

dilakukan oleh PT. Mulya Agro Bioteknologi pada tahun-tahun sebelumnya, 

mulai dari biaya investasi, biaya produksi disetiap periode, sampai pendapatan 

untuk setiap periode. 

3.4. Batasan Variabel 

 1. Feed Additive 

Feed additive berbasis bakteri Lignochloritik yang diproduksi oleh PT. 

Mulya Agro Bioteknologi. 

 2. Investasi 

Dalam penelitian ini investasi yang diperhitunglan adalah investasi 

bangunan gudang, alat-alat dan mesin. 
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 3. Biaya 

Biaya yang dihitung adalah biaya pembelian bahan-bahan dan biaya 

operasional dalam proses produksi feed additive berbasis bakteri 

Lignochloritik. 

 3. Pendapatan 

Pendapatan diperoleh dari hasil penjualan feed additive berbasis bakteri 

Lignochloritik dikurangi dengan biaya pembelian bahan dan biaya 

operasional. 

 4. Analisa 

Analisa kelayakan usaha dalam penelitian ini dengan cara menghitung 

NPV, IRR, Net B/C dan PP. 

3.5. Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan analisis 

kelayakan usaha produk feed additive berbasis bakteri Lignochloritik ini adalah 

metode analisis kuantitatif. Adapun metode analisis kuantitatif yang digunakan 

yaitu Net Present Value (NPV), Internal Rate Return (IRR), Net Benefit Cost 

Ratio (Net B/C) dan Payback Period (PP). Kumpulan data selama 5 tahun dari 

PT. Mulya Agro Bioteknologi tersebut diolah dengan menggunakan kalkulator 

dan komputer dengan Microsoft Excel. 

3.6.Analisis Data 

 Analisis data terlebih dahulu harus menyusun aliran kas (cashflow), yang 

terdiri dari cash inflow (arus penerimaaan kas) dan cash outflow (arus 

pengeluaran). Cash inflow meliputi segala jenis penerimaan, sedangkan cash 
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outflow meliputi biaya investasi, biaya produksi, pajak dan lain-lain. Pengukuran 

cash inflow dengan cash outflow diperoleh net benefit (manfaat bersih). 

Selanjutnya dilakukan analisis kelayakan menggunakan NPV, Net B/C, IRR dan 

PP. 

 Untuk mengidentifikasi masalah (1) dianalisis menggunakan analisis 

kelayakan yaitu NPV, Net B/C dan IRR.Apabila hasil dari analisis kelayakan ini 

didapati bahwa usaha tersebut layak untuk dijalankan, maka dilanjutkan dengan 

payback periods. NPV adalah kriteria investasi yang banyak digunakan dalam 

mengukur apakah suatu usaha layak atau tidak. 

 NPV =
P₁

(1+𝑖)1
+

P₂

(1+𝑖)2
+

P₃

(1+𝑖)3
+⋯+

Pn

(1+𝑖)𝑛
 

Dimana : 

P1 = Net cash flow (Proceeds) pada tahun ke-1 

i = Tingkat discount factor 

n = Lama waktu atau periode perlangsungan investasi 

Net B/C Ratio = 
x

y
 

Dimana : 

x = Total dari discounted NB (net benefit) lebih besar dari nol 

y = Total dari discounted NB lebih kecil dari nol dalam nilai absolut 

IRR =  𝑑𝑓1 + ( 𝑑𝑓2− 𝑑𝑓1  
NPV 1

𝑁𝑃𝑉1−𝑁𝑃𝑉2
 ) 

Dimana : 

df1 = Discount factor yang rendah 

df2 = Discount factor yang tinggi 
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NPV1 = Nilai NPV positif 

NPV2 = Nilai NPV negatif 

Kriteria yang dipakai ialah: 

Jika NPV > 0 maka usaha tersebut layak untuk dijalankan. 

Jika Net B/C > 1 maka usaha tersebut layak untuk dijalankan. 

Jika IRR > tingkat discount factor maka usaha tersebut layak untuk dijalankan. 

IRR tidak dapat digunakan dalam situasi arus kas non konvensional dan proyek-

proyek yang bersifat mutually exclusive. 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑠 =
I

A₁
 

Dimana : 

I = Besarnya biaya investasi yang diperlukan 

A₁ = Benefit bersih yang diperoleh setiap tahun 

 Untuk identifikasi masalah (2) perlu dilakukan analisis sensitivitas dengan 

cara mengamati nilai NPV, Net B/C dan IRR jika terjadi perubahan pada variabel 

analisis. Variabel-variabel yang digunakan sebagai alat analisis sensitivitas pada 

penelitian in adalah: (1) penurunan penerimaan sebesar 10% dan (2) peningkatan 

biaya sebesar 10%. 

 


