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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini ialah PT Citra Perdana Kendedes yang berlokasi di Jl. 

Bunga Merak No. 2 Jati Mulyo, kec. Lowokwaru, Malang, Jawa Timur. 

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah pendekatan studi kasus yang menjelaskan terkait 

fakta-fakta atau kejadian-kejadian untuk mengetahui permasalahan yang 

timbul akibat adanya peristiwa atau fenomena. Kesimpulan dan saran atas hasil 

penelitian ini hanya diperuntukkan pada bisnis transportasi taksi khususnya PT 

Citra Perdana Kendedes. 

 

C. Definisi Operasional Variabel 

Arus Kas (Cash Flow) Definisi operasional adalah suatu definisi sebagai 

batasan pengertian tentang variabel yang diteliti yang didalamnya sudah 

mencerminkan indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur 

variabel yang bersangkutan. Variabel dalm penelitian ini antara lain : 

1. Arus kas adalah jumlah uang yang masuk dan keluar dalam satu tahun pada 

suatu perusahaan mulai dari investasi dilakukan sampai dengan 

berakhirnya investasi tersebut, dan dinyatakan dalam rupiah (Rp).



21 

 

 

 

2. Biaya Modal (Cost of Capital) 

Biaya modal (Cost of Capital) adalah biaya riil tahun 2018 yang harus 

dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana baik yang berasal 

dari hutang, saham preferen, saham biasa, dan laba ditahan untuk 

mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan yang dinyatakan dalam 

rupiah. 

3. Payback Period 

Payback Period atau periode kembali modal adalah suatu analisis yang 

digunakan untuk mengetahui jangka waktu yang diperlukan untuk 

mengembalikan modal investasi proyek, diukur dalam satuan tahun. 

4. Net Present Value 

Net Present Value (NPV) atau nilai tunai bersih saat ini, merupakan 

metode yang menghitung manfaat atau penerimaan dan biaya atau 

pengeluaran dalam nilai bersih saat ini, diukur dalam satuan rupiah (Rp). 

5. Internal Rate of Return 

Internal Rate of Return (IRR) merupakan alat untuk mengukur tingkat 

pengembalian hasil intern, diukur dalam satuan persen (%). 

 

D. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif 

berupa data angka pada laporan arus kas tahun 2012-2017 yang mana pada 

laporan tersebut sudah mampu memenuhi data yang diperlukan peneliti, 

seperti data biaya investasi untuk asset tetap yaitu taksi dan data biaya 
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variabel yang berkaitan, serta biaya lainnya. Penelitian ini juga menggunakan 

data kualitatif berupa keterangan, informasi, penjelasan, pendapat dan 

tanggapan dari pemilik ataupun internal perusahaan. 

2. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data ini 

diperoleh dengan mengumpulkan data yang diperlukan secara langsung 

pada lokasi penelitian di PT Citra Perdana Kendedes sehingga data yang 

diperoleh lebih akurat. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan mendatangi langsung 

perusahaan terkait. Adapun teknik yang digunakan peneliti adalah sebagai 

berikut : 

1. Observasi 

Teknik ini dilakukan dengan mengamati serta meninjau lokasi-lokasi yang 

menjadi objek penelitian. Tujuan dilakukan observasi untuk mengetahui 

kondisi langsung dari taksi pada PT Citra Perdana Kendedes, ataupun hal-

hal lain yang berkaitan erat dengan masalah penelitian. 

2. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung 

kepada pihak terkait yaitu langsung kepada bagian humas perusahaan. Hal 

ini dilakukan untuk mengumpulkan data terkait gambaran umum 
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perusahaan, kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan aktiva tetap, 

dan informasi lain yang diperlukan dalam penelitian. 

3. Dokumentasi 

Teknik ini dilakukan dengan membaca dan mencatat dokumen yang 

dimiliki perusahaan yang berhubungan dengan penelitian. Data yang 

dibutuhkan antara lain laporan keuangan/arus kas, jumlah permintaan 

konsumen, jumlah armada yang beroperasi setiap harinya. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori sehingga mudah 

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain” (Sugiyono, 2010:244). 

Penelitian ini akan menganalisis studi kelayakan investasi dengan langkah-

langkah analisis sebagai berikut: 

1. Peramalan Komponen Arus Kas (Cash Flow) 

a. Menghitung Initial Investment 

Initial investment = (harga beli aktiva + biaya-biaya investasi) – 

(Proceeds dari penjualan aktiva tetap lama ± pajak atas penjualan 

aktiva) 

b. Menghitung depresiasi (penyusutan) 

𝐷epresiasi =  
Harga perolehan − Nilai Residu

Umur Ekonomis
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c. Melakukan perkiraan atau estimasi pendapatan dengan menggunakan 

metode trend linier 

Y = a + bx 

d. Operating Cash Flows 

Operating Cash Flows = [(Pendapatan - Biaya (tidak termasuk 

depresiasi dan bunga) – depresiasi) x (1-T)] + Depresiasi 

e. Terminal Cash Flow 

Terminal Cash Flows = (Proceeds dari penjualan aset baru  ± pajak 

atas penjualan aset baru) – (Proceeds dari penjualan aset lama ± pajak 

atas penjualan aset lama) 

2. Biaya Modal (Cash of Capital) 

a. Menghitung Besarnya Bunga dan Angsuran 

b. Menghitung sumber dana dan biaya modal 

𝐾𝑑 =  
Beban Hutang

Hutang Jangka Panjang
 

Ke = Kd(1 − T) + Premi Risiko 

c. Biaya Modal Rata-Rata Tertimbang (WACC) 

WACC =  𝑊d . 𝐾d (1 − 𝑇) + 𝑊e . 𝐾e 

Keterangan :  

WACC = Biaya modal rata-rata tertimbang 

𝑊d = presentase hutang dari modal 

𝑊𝑒 = presentase modal sendiri 

𝐾d = Biaya hutang 

𝐾𝑒 = Biaya modal sendiri 
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𝑇  = Pajak (dalam presentase) 

3. Payback Period 

PP =  
Investasi

Kas Bersih/tahun
 

4. Net Present Value 

𝑁𝑃𝑉 = 𝐼0 − (∑
𝐶𝐼𝐹𝑡

1(1 + 𝑘)𝑡

𝑛

𝑡=0

) 

Keterangan :  

Io = nilai investasi awal atau capital outlays. 

CIFt = aliran kas neto (proceeds pada periode t). 

K = discount rate / cost of capital. 

t = jangka waktu investasi (umur proyek investasi). 

5. Internal Rate of Return 

𝐼𝑅𝑅 = 𝑖1 +
𝑁𝑃𝑉1

𝑁𝑃𝑉1 − 𝑁𝑃𝑉2 
 𝑥 (𝑖1 − 𝑖2) 

Keterangan : 

i1 : Tingkat bunga 1 (tingkat discount rate yang menghasilkan NPV1) 

i2 : Tingkat bunga 1 (tingkat discount rate yang menghasilkan NPV2) 

NPV1 : Net Present Value 1  

NPV2 : Net Present Value 2 

6. Uji Hipotesis 

a.  Uji Hipotesis 1 

Y = a + bx  

Koefisien a dan b dapat diperoleh dengan : 
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𝑎 =  
∑ 𝑌

𝑛

𝑏 =  
∑ 𝑋𝑌

∑ 𝑋2

Jika ∑X = 0 

b. Uji Hipotesis 2

1) Payback Period

PP > umur ekonomis investasi = Tidak Layak

PP < umur ekonomis investasi = Layak

2) Net Present Value

NPV > 0, berarti usaha tersebut layak

NPV < 0, berarti usaha tersebut lebih baik tidak diteruskan karena

akan menimbulkan kerugian

NPV = 0, berarti usaha tersebut mengembalikan sama besarnya

dengan nilai uang yang ditanamkan

3) Internal Rate of Return

IRR > i, berarti usaha dapat dilanjutkan

IRR < i, usaha lebih baik ditolak atau dihentikan


