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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian

Lokasi pendirian muslim guest house berada di Jalan Bukit Berbunga Desa 

Sidomulyo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. 

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi kasus yang merupakan suatu kajian yang 

rinci, mendalam, menyeluruh atas objek tertentu biasanya relatif kecil, selama 

kurun waktu tertentu (Umar,2003). Studi kasus pada penelitian ini dilakukan 

pada lahan kosong untuk pembangunan muslim guest house yang beralamat di 

Jalan Bukit Berbunga Desa Sidomulyo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. 

C. Definisi Operasional Variabel

Mengingat pentingnya penelitian ini, maka perlu dipahami berbagai unsur-

unsur yang menjadi dasar penelitian dan dimuat dalam operasionalisasi 

variabel penelitian. Secara lebih rinci, operasionalisasi variabel penelitian 

sebagai berikut: 

a. Aspek pasar: Aspek yang memfokuskan pada peramalan permintaan

potensial dengan mempertimbangkan jumlah pesaing, pangsa pasar dan

konsumen potensial.

b. Aspek pemasaran: Upaya yang dilakukan untuk merealisasikan permintaan

potensial meliputi penentuan strategi marketing mix seperti produk, harga,

promosi, tempat atau lokasi, proses, lingkungan fisik, dan orang.
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1) Produk 

Produk yang ditawarkan yaitu kamar tempat istirahat yang 

berkonsep muslim guest house dengan menentukan fasilitas yang sesuai 

dengan kebutuhan wisatawan muslim, misalnya dengan fasilitas 

perlengkapan ibadah seperti mukena, sajadah dan Al-Quran di setiap 

kamar. 

2) Harga 

Usaha menentukan harga sewa yang akan menentukan besarnya 

pendapatan. Penentuan harga dapat digunakan untuk dasar estimasi 

besarnya pendapatan usaha guest house.  

3) Promosi 

Promosi bermaksud untuk memberikan informasi kepada 

konsumen agar konsumen dapat mengetahui penyewaan jasa guest 

house. Biaya promosi akan diestimasikan sesuai dengan sarana yang 

akan digunakan dalam pemasaran guest house, misalkan pemasaran 

melalui website, pamflet, dan media sosial. 

4) Lokasi 

Tempat dimana muslim guest house didirikan didasarkan pada 

potensi alam, jarak dengan pusat kota atau taman rekreasi, akses lokasi, 

sarana transportasi, dan faktor pesaing. 

5) Proses 

Kegiatan yang menunjukkan pelayanan yang diberikan kepada 

konsumen selama melakukan penyewaan kamar, seperti cara memesan 
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kamar, memesan makanan dan membayar biaya sewa melalui uang 

tunai maupun dari ATM atau transfer. 

6) Lingkungan fisik 

Tempat jasa diberikan didasarkan pada fasilitas yang disediakan 

seperti kamar tidur, perpustakaan, lahar parkir, dan fasilitas lainnya. 

7) Orang 

Pelaku yang menyediakan jasa seperti pemilik, penjaga dan bagian 

kebersihan yang dapat mempengaruhi presepsi pembeli melalui sikap, 

cara berpakaian, dan kompetensi. 

c. Aspek teknis 

Aspek teknis menganalisis pemilihan lokasi, mendesain site plan 

bangunan, merancang jadwal kegiatan proyek dan pemilihan teknologi. 

1) Lokasi 

Tempat dimana muslim guest house didirikan didasarkan pada 

potensi alam, jarak dengan pusat kota atau taman rekreasi, akses lokasi, 

sarana transportasi, faktor pesaing, bahan kebutuhan pembangunan 

proyek, seperti tenaga kerja dan bahan baku bangunan.  

2) Site Plan Bangunan 

Site plan bangunan digunakan untuk merancang penyediaan ruang 

dari bangunan sehingga diketahui perhitungan biaya pembangunan 

yang berkaitan dengan bahan-bahan yang dibutuhkan dan fasilitas 

didalamnya. 
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3) Teknologi 

Pemilihan teknologi yang tepat pada pendirian guest house seperti 

penyediaan sarana hotspot, penyediaan alat pemanas air, dan 

penyediaan AC(air conditioning). 

d. Aspek manajemen 

Aspek manajemen menganalisis bagaimana perencanaan, 

pengorganisasian, dan penjadwalan pekerjaan dalam bisnis guest house.  

1) Perencanaan  

Proses penentuan arah yang akan ditempuh dan kegiatan yang akan 

dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan menentukan 

standart operasional prosedure yang akan dijalankan dalam bisnis dan 

perencanaan sumber daya manusia dengan memperhitungkan estimasi 

biaya gaji dan insentif karyawan. 

2) Pengorganisasian 

Penetapan desain organisasi yang didasarkan pada tugas masing-

masing sumber daya manusia. Pemilik guest house dapat memilih 

struktur yang tepat yaitu antara struktur organisasi sederhana, struktur 

divisional. 

3) Penjadwalan 

Penetapan urutan pekerjaan sesuai dengan rincian yang jelas mulai 

dari berdirinya usaha guest house hingga pembukaan usaha dan 

estimasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan 

tersebut. 
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e. Aspek keuangan: Aspek ini terdiri dari investasi awal, biaya modal, aliran 

kas bersih, dan penilaian investasi. 

1) Investasi awal: Perhitungan kebutuhan dana, baik kebutuhan dana 

untuk aktiva tetap, maupun dana modal kerja dan dibahas tentang 

sumber dana, baik dari modal sendiri atau kredit bank. 

2) Biaya modal (cost of capital), tingkat pendapatan minimum yang 

disyaratkan pemilik modal. Tingkat pendapatan tersebut merupakan 

biaya atas dana bisnis. 

3) Aliran kas bersih, menunjukkan jumlah uang kas yang masuk dan 

keluar dalam bisnis penginapan mulai dari investasi awal hingga 

berakhirnya investasi. Aliran kas dapat dikelompokkan menjadi tiga 

bagian yaitu initial cash flow atau kas awal yang merupakan 

pengeluaran awal investasi, operational cash flow yaitu kas yang 

diterima atau dikeluarkan pada saat operasi usaha dan terminal cash 

flow merupakan uang kas yang diterima pada saat usaha tersebut 

berakhir.  

4) Penilaian kelayakan bisnis muslim guest house didasarkan pada lima 

kriteria investasi yaitu: 

a) Net Present Value (NPV) 

Net Present Value atau nilai bersih sekarang merupakan 

perbandingan antara PV kas bersih dan PV investasi selama umur 

investasi dilihat dari nilai sekarang, diukur dalam satuan 

rupiah(Rp). 
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b) Internal rate of Return (IRR) 

Internal rate of Return merupakan penilaian yang mengukur 

tingkat pengembalian hasil intern atau tingkat bunga yang 

menghasilkan NPV negatif dan NPV positif. Hasil IRR diukur 

dalam satuan persen (%). 

c) Payback Period (PP) 

Payback Period adalah teknik penilaian terhadap jangka 

waktu pengembalian investasi usaha bisnis, untuk menutup 

kembali pengeluaran investasi awal yang diukur dalam satuan 

tahun. 

d) Average Rate of Return (ARR) 

Average Rate of Return merupakan cara mengukur rata-rata 

pengembalian bunga dengan membandingkan rata-rata setelah 

pajak dengan rata-rata investasi, diukur dengan satuan persen (%). 

e) Profitability Index (PI) 

Profitability Index merupakan rasio aktivitas dari jumlah nilai 

sekarang penerimaan bersih dengan jumlah nilai sekarang 

pengeluaran investasi, diukur dalam satuan angka.  

 

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis data  

       Jenis data dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif yang terdiri dari 

biaya operasional, data jumlah wisatawan, data tamu yang menginap, 

biaya kebutuhan investasi, umur ekonomis bangunan dan peralatan. Jenis 
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data kualitatif yang diperoleh dari gambaran lokasi penelitian dan urutan 

pekerjaan pembangunan guest house. 

2. Sumber data  

       Sumber data primer dilakukan wawancara kepada pemilik tanah dan 

wawancara kepada pemilik guest house yang sudah menjalankan usaha, 

terkait dengan cara pemasaran penginapan, dan proses pembangunan 

penginapan. Sumber data sekunder diperoleh dari data pemerintah yaitu 

mengenai data wisatawan dan data banyaknya hotel bintang dan non 

bintang. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang dilakukan peneliti untuk 

mendapatkan data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data pada penelitian 

ini adalah wawancara dan dokumentasi. 

1. Wawancara dilakukan kepada pemilik tanah dan pemilik guest house yang 

sudah menjalankan usaha mengenai cara pemasaran penginapan, fasilitas 

dan harga penyewaan. Wawancara juga dilakukan pada perusahaan jasa 

kontraktor tentang bagaimana cara pembangunan guest house beserta 

rincian biaya bahan bangunan dan biaya tenaga kerja. 

2. Dokumentasi yaitu pengumpulan data dalam bentuk pendapatan dan biaya 

operasional berdasarkan rincian pembangunan guest house yang sudah 

berdiri dan pengumpulan data pemerintah seperti data kunjungan wisatawan 

dan data jumlah hotel. 
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F. Teknik Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam teknik analisis data sebagai berikut: 

1. Aspek pasar 

Tahapan dalam aspek pasar yaitu dengan mengumpulkan data jumlah 

wisatawan yang menginap di Kota Batu dalam 9 tahun terakhir yaitu tahun 

2008-2016, lalu diramalkan permintaan pada tahun 2017 hingga tahun 

2038 sesuai dengan umur ekonomis proyek. Adapun peramalan jumlah 

permintaan pengunjung penginapan di Kota Batu menggunakan tiga 

metode sebagai berikut:  

1) Metode trend linear dengan fungsi persamaan sebagai berikut: 

Y= a + bX 

Dimana Y adalah variabel permintaan potensial, a dan b 

merupakan parameter atau koefisien yang dicari, dan X adalah variabel 

tahun. Koefisien a dan b dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut: 

a = ∑Y : n 

b = ∑XY : ∑   

Jika ∑X=0 

2) Metode trend kuadratik dengan fungsi persamaan sebagai berikut: 

Y= a + bX + c   

 Dimana Y adalah variabel permintaan potensial dan X adalah tahun, 

sedangkan a, b, c dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut: 

a = (∑Y - c∑  ) : n 

b = ∑XY : ∑   

c = {n ∑  Y – (∑  ) (∑Y)}:{n∑   -       } 
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3) Metode trend simple exponential dengan fungsi persamaan dari metode 

ini adalah: 

  = a   

Yang dapat diubah dalam fungsi logaritma: 

log   = log a +          

Jika ∑X=0, maka koefisien a dan b dapat dicari dengan rumus: 

log a = (∑log Y) : n 

log b = {∑X (log Y)} : ∑   

Hasil ketiga metode diatas, dipilih berdasarkan nilai kesalahan 

yang paling kecil dengan menggunakan rumus Mean Square Error 

(MSE) sebagai berikut: 

     
   

 
 

Nilai e adalah selisih antara nilai Y dengan peramalan (Yt), 

sedangkan n adalah jumlah tahun. Metode yang terpilih berdasrkan nilai 

kesalahan yang kecil digunakan dasar untuk menentukan permintaan 

muslim guest house. Tahap selanjutnya adalah mengestimasi besarnya 

pendapatan per tahun selama umur ekonomis proyek dengan 

mengalikan tarif sewa kamar per malam dikalikan dengan peramalan 

permintaan yang sudah dihitung. Tarif sewa kamar dihitung pada aspek 

pemasaran. 

2. Aspek pemasaran 

Tahapan dalam aspek pemasaran yaitu analisis bagaimana perencanaan 

penawaran guest house dan menentukan fasilitas yang akan ditawarkan. 

Perencanaan dimuai dari penentuan produk (kamar), harga, cara promosi, 
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penentuan lokasi, proses penyediaan jasa, penentuan lingkungan fisik, dan 

penentuan pelaku jasa. Selanjutnya yaitu penghitungan Break Even Point 

(BEP) yaitu harga ditentukan berdasarkan titik impas dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

Rumus BEP= 
  

    
 

Dimana FC adalah biaya tetap pada usaha bisnis guest house, P adalah 

penetapan harga, dan VC adalah biaya variabel yang dibutuhkan dalam 

bisnis guest house. (Kasmir & Jakfar,2016:65). Jadi, hasil analisis aspek 

pasar dan pemasaran dapat dikatakan layak apabila perusahaan dapat 

mengestimasi permintaan potensial dan dapat menyewakan melebihi titik 

impas pada saat umur ekonomis proyek, maka analisis dilanjutkan pada 

aspek teknis. 

3. Aspek teknis 

Metode yang digunakan dalam aspek teknis adalah dengan pembuatan 

jadwal proyek dengan alat bagan gantt, lalu analisis lokasi bisnis guest 

house yang didasarkan pada kriteria tertentu seperti potensi alam, jarak 

dengan pusat kota atau taman rekreasi, faktor pesaing, akses jalan, sarana 

transportasi, pertimbangan tenaga kerja dan bahan baku. Tahap selanjutnya 

menganggarkan biaya pembangunan berdasarkan bahan baku bangunan 

dan biaya tenaga kerja dan merencanakan teknologi yang akan digunakan. 

Hasil analisis aspek teknis dapat dikatakan layak apabila perusahaan 

dapat menganalisis lokasi yang tepat, mendapatkan bahan baku bangunan, 

merencanakan proses pembangunan serta biaya operasional, dan 



34 
 

 
 

menggunakan teknologi tepat guna, maka penelitian dilanjutkan pada 

aspek manajemen. 

4. Aspek manajemen 

Aspek manajemen terdiri dari perencanaan, pengorganisasian dan 

penjadwalan kegiatan bisnis. 

a. Perencanaan 

Proses perencanaan menyangkut prosedur merancang 

pelaksanaan bisnis adalah dengan membagi setiap pekerjaan. Kegiatan 

perlu diidentifikasikan dan hubungan antar kegiatan tersebut harus 

jelas. Pembagian didasarkan pada standar tertentu, sehingga dapat 

diketahui jumlah dana dan waktu yang dibutuhkan dalam bisnis 

penginapan. 

b. Pengorganisasian 

       Proses pengorganisasian menyangkut prosedur tiga langkah yaitu: 

1) Merinci semua pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai 

tujuan perusahaan yaitu pendirian muslim guest house. 

2) Membagi semua beban kerja ke dalam berbagai aktivitas. 

Pekerjaan proyek bisnis dibagi ke semua anggota. 

3) Menyusun mekanisme untuk mengkoordinir pekerjaan dari para 

pekerja ke dalam struktur organisasi. 

c. Penjadwalan 

Penjadwalan dimulai dengan merinci semua pekerjaan mulai dari 

tahap awal pembangunan guest house hingga pembukaan usaha dan 

ditunjukkan perkiraan waktu yang dibutuhkan. 
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5. Aspek Keuangan:  

a. Investasi awal: Perhitungan kebutuhan dana, baik kebutuhan dana 

untuk aktiva tetap, maupun dana untuk modal kerja. Adapun rumus 

yang digunakan dalam investasi awal ini adalah sebagai berikut: 

Investasi awal: biaya pra investasi+modal tetap+modal kerja awal 

b. Biaya modal (cost of capital), tingkat pendapatan minimum yang 

disyaratkan pemilik modal. Tingkat pendapatan tersebut merupakan 

biaya atas dana bisnis. Adapun rumus yang digunakan yaitu: 

    =    (1-T) 

     =    + premi risiko 

 Dimana    adalah biaya hutang setelah pajak,    adalah bunga 

bank, T adalah tingkat pajak dan    adalah biaya laba ditahan. 

c. Aliran kas bersih, menunjukkan jumlah uang kas yang masuk dan 

keluar dalam bisnis penginapan mulai dari investasi awal hingga 

berakhirnya investasi. Adapun rumus yang digunakan menurut Kasmir 

& Jakfar (2016:96) sebagai berikut: 

1) Penyusutan= 
                

             
 

2) Biaya pemeliharaan= 2% biaya penyusutan 

3) EBIT (Earning Before Interest and Tax)= Pendapatan- biaya- 

depresiasi 

4) EAT (Earning After Tax)= EBIT(1-Tingkat pajak)+ depresiasi 

5) Arus kas bersih= EAT + depresiasi + bunga(1+ Tingkat pajak) 

d. Penilaian kelayakan investasi bisnis dengan munggunakan lima 

metode sebagai berikut: 
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1) Net Present Value (NPV) 

Net Present Value atau nilai bersih sekarang merupakan 

perbandingan antara PV kas bersih dan PV investasi selama umur 

investasi. Adapun rumus yang dgunakan dalam penilaian 

investasi ini adalah sebagai berikut: 

NPV = 
            

      
 

            

       
   

            

       
           

 Hasil NPV yang positif menunjukkan investasi yang 

menguntungkan, maka investasi dapat dilaksankan dan hasil NPV 

negatif menunjukkan investasi merugikan dan sebaiknya investasi 

tidak dilaksanakan. 

2) Internal rate of Return (IRR) 

 Internal rate of Return merupakan alat untuk mengukur 

tingkat pengembalian hasil intern. IRR dapat dihitung dengan 

rumus sebagai berikut: 

IRR =   
    

         
         

Keterangan :  

    = tingkat bunga 1 (tingkat discount rate yang 

menghasilkan     ) 

    = tingkat bunga 2 (tingkat discount rate yang 

menghasilkan     ) 

     = net present value ke 1     

      = net present value ke 2 
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 Hasil IRR dengan tingkat bunga lebih besar daripada 

tingkat keuntungan yang disyaratkan, maka investasi 

dilaksanakan, dan jika lebih kecil maka investasi tidak 

dilaksanakan. 

3) Payback Period (PP) 

 Payback Period adalah teknik penilaian terhadap jangka 

waktu pengembalian investasi usaha bisnis. Payback Period dapat 

dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 Payback Period = 
               

                
          

 Hasil Payback Period yang lebih kecil dari umur ekonomi 

menunjukkan investasi dapat diaksanakan dan hasil PP yang lebih 

besar dari umur investasi menunjukkan investasi tidak dapat 

dilaksanakan, karena pengembalian modal yang lama. 

4) Average Rate of Return (ARR) 

 Average Rate of Return merupakan cara mengukur rata-

rata pengembalian bunga dengan membandingkan rata-rata 

sebelum pajak dengan rata-rata investasi, atau bisa dituliskan 

dalam rumus sebagai berikut: 

ARR= 
                                         

                                        
 

 Bisnis akan menguntunkan jika hasil perhitungan ARR 

lebih dari angka yang disyaratkan dan apabila hasil ARR lebih 

kecil dari angka yang disyaratkan maka investasi sebaiknya tidak 

dilaksanakan. 
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5) Profitability Index (PI) 

 Profitability Index merupakan rasio aktivitas dari jumlah 

niali sekarang penerimaan bersih dengan jumlah nilai sekarang 

pengeluaran investasi. Rumus yang digunakan untuk mencari 

nilai PI sebagai berikut: 

PI = 
              

             
       

Hasil PI yang lebih besar dari 1 meunjukkan investasi dapat 

dilaksanakan dan jika PI kurang dari 1 maka investasi tidak dapat 

dilaksanakan. Jadi, hasil analisis keuangan dapat dikatakan layak 

apabila aliran kas bersih perusahaan menunjukkan keuntungan 

usaha, dan perhitungan Net Present Value (NPV), Internal rate of 

Return (IRR), Payback Period (PP), Average Rate of Return 

(ARR), danProfitability Index (PI) dapat memenuhi kriteria 

investasi yang telah dijelaskan diatas.  

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa investasi 

pendirian guest house dikatakan layak apabila dari tahapan aspek 

pasar dan pemasaran, aspek teknis, aspek manajemen, dan aspek 

keuangan layak menurut kriteria investasi, maka investasi 

pendirian guest house dilaksanakan. Investasi akan dihentikan 

jika tahapan aspek-aspek tersebut tidak layak menurut kriteria 

investasi yang telah dijelaskan diatas. 

 


