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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini, peneliti melakukan kunjungan langsung ke 

kantor PT. Pion Berkah Sejahtera di Jalan Raya Watu Dakon No.140 

Kendalpayak – Malang. Telp. 0341-831999. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan studi kasus atau penelitian kasus. 

Penelitian kasus merupakan studi mendalam mengenai unit sosial tertentu, 

yang hasil penelitian itu memberi gambaran luas dan mendalam mengenai unit 

sosial tertentu. Penelitian ini obyek yang diamati adalah suatu kasus 

meningkatnya permintaan penggunaan bus yang tidak mampu dipenuhi oleh 

perusahaan, dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan dimana peneliti 

melihat fenomena - fenomena yang terjadi bahwa adanya permintaan yang 

belum terealisasikan. 

C. Definisi Operasional Variabel 

Istilah variabel diartikan sebagai salah satu yang akan menjadi obyek 

pengamatan dalam penelitian sebagai faktor - faktor yang berperan dalam 

peristiwa yang akan diteliti. 

1. Investasi 

Investasi merupakan penanaman sejumlah dana yang dikeluarkan 

saat ini dengan mengharap keuntungan dimasa yang akan datang. 

Keputusan investasi merupakan keputusan jangka panjang, sehingga harus 
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dipertimbangkan dengan baik, karena keputusan tersebut memiliki 

manfaat berjangka panjang untuk suatu perusahaan. 

2. Aktiva Tetap 

Aktiva tetap adalah sesuatu barang memiliki wujud yang dimiliki 

perusahaan untuk melaksanakan kegiatan dan mempunyai manfaat lebih 

dari satu tahun serta bukan untuk diperjualbelikan. Aktiva tetap dalam hal 

ini meliputi penambahan satu armada bus pariwisata.  

3. Capital Budgeting 

Capital Budgeting adalah keseluruhan proses perencanaan, 

pengumpulan, pengevaluasian, penyeleksian dan penentuan alternatif 

penanaman modal yang akan memberikan penghasilan bagi perusahaan 

untuk jangka yang lebih dari setahun (capital expenditure). Analisis 

pendekatan investasi asest tetap menggunakan kriteria investasi seperti 

Metode Average Rate of Return (ARR), Payback Period (PP), Net Present 

Value (NPV), Probability Index (PI), Internal Rate of Return (IRR) 

a. Net Present Value (NPV) 

Metode net present value adalah metode yang menghitung 

selisih antara nilai sekarang investasi (capital outlays) dengan nilai 

sekarang penerimaan-penerimaan kas bersih (present value of 

proceed) baik dari operastional cash flow maupun dari terminal cash 

flow pada masa yang akan datang. 
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b. Internal Rate of Return (IRR) 

Metode internal rate of return adalah metode yang 

menghitung tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang investasi 

dengan nilai sekarang penerimaan-penerimaan kas bersih. 

c. Payback Period (PP) 

Metode payback period adalah metode penilaian terhadap 

jangka waktu (periode) pengembalian investasi suatu usaha dengan 

cara mengukur seberapa cepat suatu investasi kembali. 

d. Average Rate of Return (ARR) 

Metode average rate of return adalah metode yang mengukur 

tentang tingkat keuntungan rata-rata yang diperoleh dari suatu 

investasi dengan cara membandingkan laba setelah pajak (EAT) 

terhadap rata-rata investasinya. Hasil yang diperoleh dalam ARR 

dinyatakan dalam suatu prosentase. 

e. Probability Index (PI) 

Metode probability index adalah metode yang menghitung 

perbandingan antara nilai sekarang penerimaan kas bersih di masa 

yang akan datang (selama umur investasi) dengan nilai sekarang 

awal investasi (initial investment).  

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian diskriptif. 

Penelitian diskripif merupakan metode penelitian untuk meneliti atau 



49 

 

menggambarkan suatu objek atau subyek yang diteliti sesuai dengan apa 

adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematis, fakta dan 

karekteristik objek yang diteliti secara tepat. Menurut Setyosari (2010:89), 

penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan 

atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek atau orang, atau 

segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan 

baik dengan angka-angka maupun kata-kata. 

2. Sumber Data 

a. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung. Data 

primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara yang diperoleh 

langsung dari perusahaan berupa gambaran umum perusahaan, jumlah 

karyawan, jumlah bus yang ada dan harga beli bus. 

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dan dikumpulkan 

dari luar perusahaan yang menjadi obyek penelitian. Data sekunder 

dari penelitian ini adalah dokumen-dokumen perusahaan yang meliputi 

laporan keuangan perusahaan, data permintaan dan perjualan 

perusahaan. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan seorang peneliti 

untuk mendapatkan data yang diperlukan. Metode pengumpulan data yang 

tepat dalam suatu penelitian memungkinkan pencapaian masalah secara valid 

dan terpercaya. Menurut Sugiyono (2012:224), teknik pengumpulan data 

adalah langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari 
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penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan 

data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar 

data yang diterapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu 

melakukan wawancara dan dokumentasi. 

1. Wawancara 

Peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait 

dengan penelitian untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 

Penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan pemilik PT 

Pion Berkah Sejahtera, dalam hal ini peneliti memperoleh data berupa data 

tentang gambaran umum perusahaan, jumlah armada yang ada, jumlah 

karyawan yang ada dan harga beli bus. 

2. Dokumentasi 

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan menganalisis 

dokumen-dokumen yang ada milik PT Pion Berkah Sejahtera sehingga 

peneliti dapat melihat langsung data yang ada pada periode-periode 

sebelumnya. Data yang diperoleh berupa laporan keuangan perusahaan, 

data permintaan dan perjualan perusahaan.  

F. Teknik Analisis Data 

Adapun tahap-tahap analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Analisis kebutuhan armada 

2. Melakukan perhitungan jumlah initial investment yang dibutuhkan oleh 

perusahaan untuk melakukan investasi atas aktiva tetap. 
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Initial investment = [(harga beli aktiva + biaya-biaya instalasi) – (proceeds 

dari penjualan aktiva tetap yang lama ± pajak atas penjualan aktiva)]  

3. Menghitung depresiasi aset dengan menggunakan metode garis lurus 

            
                                    

                         
 

4. Melakukan perhitungan biaya modal 

a. Modal Sendiri 

    
  

 
   

b. Modal Pinjaman 

             

c. Modal Rata-Rata Tertimbang/WACC 

                         

5. Melakukan peramalan atau estimasi pendapatan menggunakan metode 

trend linier, yaitu melalui fungsi persamaan: 

Y = a + bx 

6. Melakukan peramalan atau estimasi biaya operasional menggunakan 

metode trend linier, yaitu melalui fungsi persamaan: 

Y = a + bx 

7. Melakukan peramalan atau estimasi laba setelah pajak (EAT) untuk 

menggambarkan kondisi kas perusahaan dimasa yang akan datang. 

EAT = (Pendapatan/Revenue – Biaya Operasional) - Pajak 

8. Melakukan perhitungan Net Cash Flow  (NCF) 
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9. Penilaian  kelayakan  investasi  dengan menggunakan metode:

a. Metode Net Present Value (NPV)

Perhitungan Net Present Value (NPV) dilakukan sebagai berikut:

b. Metode Internal Rate of Return (IRR)

Perhitungan Internal Rate of Return (IRR) dilakukan sebagai berikut:

c. Metode Payback Period (PP)

Perhitungan Payback Period (PP) dilakukan sebagai berikut:

d. Metode Average Rate of Return (ARR)

Perhitungan Average Rate of Return (ARR) dilakukan sebagai berikut:

e. Metode Profitability Index (PI)

Perhitungan Profitability Index (PI) dilakukan sebagai berikut : 
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G. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis ini digunakan untuk pengujian investasi yaitu menggunakan 

kriteria-kriteria investasi dengan metode capital budgeting sebagai berikut: 

1. Metode Net Present Value (NPV) 

NPV yang diperoleh > 0  maka proyek diterima 

NPV yang diperoleh < 0  maka proyek ditolak 

2. Metode Internal Rate of Return (IRR) 

IRR yang diperoleh > Cost Of Capital maka proyek diterima 

IRR yang diperoleh < Cost Of Capital maka proyek ditolak 

3. Metode Payback Period (PP) 

PP yang diperoleh < umur proyek maka proyek diterima 

PP yang diperoleh > umur proyek maka proyek ditolak 

4. Metode Average Rate of Return (ARR) 

ARR yang diperoleh > Cost Of Capital maka proyek diterima 

ARR yang diperoleh < Cost Of Capital maka proyek ditolak 

5. Metode Probability Index (PI) 

PI yang diperoleh > 1  maka proyek diterima 

PI yang diperoleh < 1  maka proyek ditolak 

 


