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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang akan dilaksanakan adalah Jalan Anggur 

Dermo, Mulyoagung Dau, Malang. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan studi kasus atau penelitian kasus. 

Penelitian kasus yaitu studi kasus mendalam mengenai unit sosial tertentu, 

yang hasil penelitian memberikan gambaran luas. 

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Definisi operasional variabel dibutuhkan dalam menentukan 

pemakaian alat yang digunakan untuk mengambil data penelitian. Agar data 

penelitian yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini 

menganalisis investasi baru dalam jangka panjang yang akan mendatangkan 

keuntungan di masa yang akan datang. Dalam studi kelayakan perlu adanya 

aspek-aspek untuk mengkaji rencana pembangunan layal atau tidak. 

1. Aspek Pasar dan Pemasaran 

Analisis aspek pasar dan pemasaran meliputi segmentasi pasar, 

pasar sasaran, penetapan harga, kualitas dan pesaing pasar. 

2. Aspek Organisasi dan Manajemen 
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Analisis pada aspek organisasi dan manajemen meliputi 

perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan 

(actuating), pengawasan (controlling). 

3. Aspek Ekonomi dan Sosial 

Analisis yang dilakukan dalam aspek ekonomi dan sosial meliputi 

dampak yang ditimbulkan secara ekonomi maupun dampak sosial.  

4. Aspek Keuangan 

Aspek keuangan ini adalah aspek yang digunakan untuk menilai 

keuangan perusahaan secara keseluruhan dan salah satu aspek penting 

untuk di lakukan penelitian kelayakannya. 

a. Net Present Value (NPV) perbandingan antara kas bersih atauPresent 

Value (PV of Proceed) dan PV investasi ( capital outlays ) selama 

umur investasi. 

b. Internal Rate of Return (IRR), teknik mengukur tingkat pengembalian 

hasil intern. 

c. Payback Period (PP), penilain terhadap jangka waktu (periode) 

pengembalian investasi suatu usaha. 

d. Average Rate of Return (ARR), teknik pengukur rata-rata 

pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata 

laba setelah pajak (EAT) dengan rata-rata investasi 

e. Profitability Index (PI), rasio aktivitas dari jumlah nilai sekarang 

penerimaan bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasi selama 

umur investasi. 
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f. Benefit Cost Ratio (B/C Rasio), perbandingan antara jumlah PV net 

benefit yang positif dengan PV net benefit yang negatif. 

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data kuantitatif  

berupa rencana penjualan, biaya investasi dan biaya modal kerja. Data 

kualitatif yang digunakan berupa keterangn, informasi, pendapat, 

penjelasan, dan tanggapan dari pemilik. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer yaitu data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan 

oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini adalah wawancara yang 

dilakukan peneliti terhadap pemilik lokasi usaha. 

b. Data Sekunder, data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak 

lain. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber modal dan 

harga kebutuhan investasi. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dilakukan 

dengan : 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan 

pertanyaan-pertanyaan secara lisan dengan pihak-pihak yang terkait 

dengan penelitian untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 
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2. Observasi  

Observasi merupakan cara pengumpulan data melalui proses pencatatan 

perilaku subjek, objek atau kejadian yang sitematik tanpa adanya 

pertanyaan dengan individu-individu yang diteliti. 

F. Teknik Analisis Data 

1. Aspek Pasar dan Pemasaran 

Analisis aspek pasar dan pemasaran meliputi segmentasi pasar, 

pasar sasaran, penetapan harga, kualitas dan pesaing pasar. 

2. Aspek Teknis dan Produksi 

Analisis pada aspek teknis dan produksi yang dilakukan meliputi 

penentuan lokasi usaha, luas tanah, dan tata letak bangunan (layout). 

3. Aspek Organisasi dan Manajemen 

Analisis pada aspek organisasi dan manajemen meliputi 

perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan 

(actuating), pengawasan (controlling). 

4. Aspek Ekonomi dan Sosial 

Analisis yang dilakukan dalam aspek ekonomi dan sosial meliputi 

dampak yang ditimbulkan secara ekonomi maupun dampak sosial.  

5. Aspek Keuangan 

Aspek keuangan ini adalah aspek yang digunakan untuk menilai 

keuangan perusahaan secara keseluruhan dan salah satu aspek penting 

untuk di lakukan penelitian kelayakannya. 
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a. Investasi Awal (  ) 

Rumus : (harga beli aktiva + biaya-baya investasi) - (proceeds dari 

penjualan aktiva tetap sama + pajak atas penjualan aktiva) 

b. Biaya Modal (CoC) 

1) Modal Asing 

   
            

                     
 

2) Modal Sendiri 

Rumus: Ks = Biaya Hutang + Premi Risiko 

3) Biaya Modal Rata-Rata Tertimbang 

Perhitungan biaya modal rata-rata tertimbang (WACC) 

           (   )         

c. Aliran Kas Bersih / Net cash Flow (NCF) 

Perhitungan Aliran kas dilakukan sebagai berikut : 

                          (   ) 

Perhitungan depresiasi aktiva tetap dengan menggunakan metode 

garis lurus sebagai berikut : 

            
                (  )             (  )

                       ( )
 

d. Kriteria Penilaian Investasi 

1) Metode Net Present Value (NPV) 

Perhitungan Net Present Value dilakukan sebagai berikut: 

    
    
(   )

 
    
(   ) 

   
    
(   ) 
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2) Metode Internal Rateof Return (IRR) 

Perhitungan Internal Rate of Return dilakukan dengan 

cara sebagai berikut: 

       
    

         
 (     ) 

3) Metode Payback Period (PP) 

Perhitungan Payback Period dilakukan sebagai berikut: 

    
                

               
          

4) Metode Average Rate of Return (ARR) 

Perhitungan Internal Rateof Return (IRR) dilakukan 

sebagai berikut : 

     
                           

                   
       

5) Metode Profitability Index (PI) 

Perhitungan Profitability Index (PI) dilakukan sebagai 

berikut: 

    
∑             

              
 

6) Metode Benefit Cost Ratio (B/CRatio) 

Perhitungan B/C ratio dilakukan sebagai berikut: 

          
∑           

∑           
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G. Uji Hipotesis

Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan

enam kriteria penilaian investasi:

1. Uji hipotesis berdasarkan Net Present Value (NPV)

a. Jika NPV  > 0 maka proyek diterima.

b. Jika NPV< 0 maka proyek ditolak.

2. Uji hipotesis berdasarkan Internal Rate of Return (IRR)

a. Jika IRR > Bunga, maka proyek diterima.

b. Jika IRR < Bunga, maka proyek ditolak.

3. Uji hipotesis berdasarkan Payback Periode (PP)

a. Jika PP > umur ekonomis, maka proyek ditolak.

b. Jika PP > umur ekonomis, maka proyek diterima.

4. Uji hipotesis berdasarkan Average Rate of Return (ARR)

a. Jika ARR > Return yang disyaratkan, maka proyek diterima.

b. Jika ARR < Return yang disyaratkan, maka proyek ditolak.

5. Uji hipotesis berdasarkan Profitability Index (PI)

a. Jika PI > 0, maka proyek diterima.

b. Jika PI < 0, maka Proyek ditolak.

6. Uji hipotesis Benefit Cost Ratio (B/C Ratio)

a. Jika BCR > 1, maka proyek diterima / layak dijalankan.

b. Jika BCR < 1, maka proyek ditolak / tidak layak dijalankan.


