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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Jalan Grojok Sewu Desa Pujon Kidul, 

Kecamatan Pujon,Kabupaten Malang pada lahan kosong milik Bapak Suheri, 

karena lokasi berada pada kawasan wisata yang memungkinkan wisatawan 

untuk berkunjung dan menginap. Lokasi penelitian berjarak 5 km dari pusat 

kota dan dekat dengan obyek wisata seperti Coban Rondo, Coban Pitu, Cafe 

Sawah dan Kampung Ekowisata. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian lapangan yang merupakan suatu 

kajian yang rinci, mendalam, menyeluruh atas objek tertentu biasanya relatif 

kecil, selama kurun waktu tertentu (Umar,2013:43). Penelitian ini dilakukan 

dalam bentuk pengumpulan data maupun informasi secara langsung dari 

obyek yang diteliti pada lahan kosong untuk pembangunan homestay milik 

Bapak Suheri yang beralamat di Jalan Grojok Sewu Desa Pujon Kidul, 

Kecamatan Pujon,Kabupaten Malang.Penelitiaan ini juga menggunakan 

Penelitian Kepustakaan, penelitian yang dimaksudkan untuk memperoleh 

data yang bersifat teoritis tentang masalah yang dihadapi perusahaan. 

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakan penelitian melalui berbagai 

literatur serta bahan bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 
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C. Definisi Operasional Varibael 

Definis oerasional variabel adalah menjelaskan tentang variabel yang 

diteliti oleh peneliti 

1. Aspek pasar dan pemasaran, untuk mengukur bauran pemasaran yang 

terdiri dari strategi harga, lokasi, peramalan dimasa yang akan datang 

serta marketing-mix. 

2. Aspek teknis dan operasi yang digunakan untuk memastikan apakah 

secara teknis penentuan lokasi yang tepat , luas dari lokasi tersebut, 

tata letak atau Lay- Out dan pilihan teknologi yang tepat. 

3. Aspek manajemen dan organisasi meliputi fungsi-fungsi manajemen 

yaitu Planning, Organizing, Actuating, dan Controling yang nantinya 

akan dijalankan oleh proyek baru.  

4. Aspek ekonomi dan sosial adalah dampak besar serta manfaat yang 

ditimbulkan setelah melakukan pembangunan proyek. 

5. Aspek Amdal meliputi dampak yang ditimbulkan, dan prakiraan 

dampak besar dan penting. 

6. Aspek Keuangan adalah aspek yang sangat penting untuk diteliti 

dengan menggunakan kreteria investasi yaitu metode  

a) Payback Period: menghitung seberapa besar jangka 

pengembalian investasi suatu usaha. 

b) Net present value: menghitung perbandingan antara pv kas bersih 

dan pv investasi. 
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c) Internal Rate of Retrun: Indikator tingkat efisiensi dari suatu 

investasi. 

d) Profitability Index: menghitung perbandingan antara niali arus 

kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. 

D. Data dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif yang terdiri analisis 

perhitungan menggunakan alat, model atau rumus untuk menjawab per-

masalahan penelitian dengan menggunakan Kriteria Investasi. Jenis data 

kualitatif Analisis ini dilakukan berdasarkan pendekatan teoritis dengan 

menggunakan aspek-aspek studi kelayakan bisnis.  

Sumber data yang digunakan pada penelitian kali ini ada 2 macam yaitu: 

Sumber data primer dan sumber data sekunder.Sumber data primer dilakukan 

wawancara kepada pemilik tanah serta pemilik homestay. Sumber data 

sekunder diperoleh dari data pemerintah yaitu mengenai data wisatawan dan 

data banyaknya hotel non bintang. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang dilakukan peneliti untuk 

mendapatkan data yang diperlukan. Metode pengumpulan data yang tepat 

dalam suatu penelitian memungkinkan pencapaian masalah secara valid dan 

terpercaya yang akhirnya akan memungkinkan generalisasi yang obyektif. 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara dan 

dokumentasi. 
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1. Observasi merupakan metode yang digunakan dengan 

melakukan pengamatan dan melihat secara langsung obyek yang 

diteliti untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. 

2. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang 

menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. 

Wawancara dilakukan kepada Bapak suheri selaku pemilik 

tanah dan pemilik homestay  yang sudah menjalankan usaha. 

3. Dokumentasi yaitu dengan mengumpukan data dalam bentuk 

jumlah wisatawan. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menguji beberapa 

aspek yaitu: 

1. Aspek pasar dan pemasaran menganalisis potensi pasar, sasaran pasar, 

posisi pasar, dan bauran pemasaran. Langkah-langkah peramalan yaitu 

mengumpulkan data, mengelolah data, menetukan metode peramalan, 

memproyeksikan data, dan mengambil keputusan. 

Tabel 1 Analisis persaingan aspek pasar dan pemasaran 

Faktor Persaingan Usaha 1 Usaha 2 Usaha 3 Usaha 4 

Strategi Produk/ 

jasa     

Strategi Harga     

Strategi Promosi     

Sumber: Kasmir,dkk(2013) 
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2. Aspek teknis dan operasi memberikan informasi tentang penentuan lokasi, 

luas produksi, tata letak (Layout), dan pemilihan mesin atau teknologi. 

Tabel 1 Metode penilaian hasil value: penilaian lokasi dengan metode 

penilaian hasil value 

No Kebutuhan A B 

1. Pasar   

2. Bahan baku   

3. Transportasi   

4. Tenaga Kerja   

5. Lainnya   

Jumlah 
  

Sumber: Kasmir,dkk(2013) 

Berdasarkan metode penilaian hasil value maka lokasi yang 

tertinggilah yang digunakan untuk melakukan pengembangan usaha. 

3. Aspek manajemen dan organisasi 

Memberikan informasi tentang kemampuan sumber daya manusia 

untuk mengelolah suatu usaha/perusahaan, menilai dengan fungsi-fungsi 

manajemen dan organisasi dalam menjalankan aktivitas usahaa, jumlah 

tenaga kerja, gaji tenaga kerja dan standar operasi perusahaan. 

4. Aspek ekonomi dan sosial  

Mengungkapkan dampak dan manfaat yang didapat dari berdirinya 

homestay terhadap perkembangan derah dan warga sekitar. 

5. Aspek amdal menemukan dampak apa yang tinmbul ketika homestay 

tersebut didirikan. 
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6. Aspek keuangan yaitu dengan menentukan pembiayaan proyek,berapa 

besar kebutuhan dana dan sumber dananya dari mana, biaya dana baik 

untuk keperluan investasi maupun untuk keperluan modal kerja proyeksi 

arus kas bersih, biaya penyusutan, bunga pinjaman, dan terminal cash 

flow. Dengan menggunakan metode kreteria penilaian investasi yaitu: 

a. Net Present Velue (NPV)  

𝑘𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 1

(1 + 𝑟)
+

𝑘𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 2

(1 + 𝑟)2
+ ⋯ +

𝑘𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑁

(1 + 𝑟𝑛)
−  Investasi 

Keterangan: 

Jika NPV positif maka investasi diterima 

Jika NPV negatif maka investasi ditolak 

b. Pay Back Period(PP) 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖

𝐾𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ/𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
× 1 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 

Keterangan: 

Jika PP< waktu maksimum Ppnya maka usaha ini layak 

Jika PP< waktu maksimum Ppnya maka usaha ini tidak layak 

c. Profitability Index 

PI= 
𝑃𝑉 𝐾𝐴𝑆 𝐵𝐸𝑅𝑆𝐼𝐻

𝑃𝑉 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑆𝑇𝐴𝑆𝐼
× 100% 

Keterangan: 

Jika PI> maka diterima 

Jika PI< maka ditolak 

d. Internal Rate Retrun (IRR) 

IRR=𝑖1 +
𝑁𝑃𝑉1

(𝑁𝑃𝑉1−𝑁𝑃𝑉2)
(𝑖2 − 𝑖1) 
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Keterangan: 

Jika IRR>bunga pinjaman maka terima  

Jika IRR>bunga pinjaman maka ditolah 

G. Uji Hipotesis 

a. Aspek pasar dan pemasaran 

Menggunakan tabel Matriks Analisis Persaingan, dengan 

membandingkan usaha-usaha sejenis dari segi strategi produk maupun 

jasa, strategi promosi dan harga. Jika dari keempat komponen tersebut 

Homestay milik Bapak Suheri dinyatakan layak maka proyek dapat 

dilaksanakan. 

b. Aspek teknis dan operasi 

Menggunakan tabel metode penilaian hasil value metode ini 

diperkirakan dengan tujuan untuk menganalisis pasar, bahan baku, 

transportasi dan tenaga kerja dengan membandingkan 2 lokasi yang telah 

dilakukan. Lokasi dengan jumlah yang tertinggilah yang layak untuk 

melakukan pengembangan usaha.  

c. Aspek manajemen dan organisasi 

Menganalisis kemampuan sumber daya manusia dalam mengelolah 

suatu usaha/ perusahaan. Fungsi-fungsi manajemen yang dianalisis agar 

dinyatakan layak yaitu perencanan, pengorganisasian, pelaksanaan dan 

pengawasan. Perencanaan dilihat dari bagaimana cara pemilik usaha 

menentukan arah yang akan ditempuh dan kegiatan-kegiatan yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
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Pengorganisasian, menganalisis tugas, wewenang dan tanggung jawab 

dari masing-masing karyawan. Pengawasan proses untuk mengukur dan 

menilai pelaksanaan tugas apakah sudah sesuai dengan rencana, jika dalam 

proses terjadi penyimpangan maka perlu dilakukan evaluasi. Jika dari 

empat komponen tersebut memenuhi makan dari aspek manajemen 

dinyatakan layak. 

d. Aspek ekonomi dan sosial 

Menganalisis dengan melihat dampak dari aspek ekonomi dan sosial. 

Dinyatakan layak jika dari aspek ekonomi jika memberikan peluang 

bertambahnya pendapatan bagi karyawan yang mayoritas masyarakat 

Pujon Kidul dan pendapatan bagi masyarakat sekitar usaha. Bagi 

pemerintah dampak yang dirasakan dapat memberikan pemasukan bagi 

pemerintah dengan melalui pembayaran pajak. Dari aspek sosial 

dinyatakan layak jika membuka peluang kesempatan kerja bagi 

masyarakat sekitar sehingga membantu pemerintah dalam mengurangi 

angka pengangguran. 

e. Aspek amdal 

Pada aspek amdal apabila dinyatakan layak maka dampak yang 

ditimbulkan sertaprakiraan dampak secara penting dan besar yang sampai 

menyebabkan keuntungan bagi wilayah sekita Pujon kidul maka 

diteruskan untuk mendirikan proyek, jika tidak maka sebaliknya. 
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f. Aspek Keuangan

1) Net Present Velue (NPV)

𝑘𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 1

(1 + 𝑟)
+

𝑘𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 2

(1 + 𝑟)2
+ ⋯ +

𝑘𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑁

(1 + 𝑟𝑛)
− Investasi

Keterangan: 

Jika NPV positif maka investasi diterima 

Jika NPV negatif maka investasi ditolak 

2) Pay Back Period(PP)

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖

𝐾𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ/𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
× 1 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 

Keterangan: 

Jika PP< waktu maksimum Ppnya maka usaha ini layak 

Jika PP< waktu maksimum Ppnya maka usaha ini tidak layak 

3) Profitability Index(PI)

PI= 
𝑃𝑉 𝐾𝐴𝑆 𝐵𝐸𝑅𝑆𝐼𝐻

𝑃𝑉 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑆𝑇𝐴𝑆𝐼
× 100% 

Keterangan: 

Jika PI> maka diterima 

Jika PI< maka ditolak 

4) Internal Rate Retrun(IRR)

IRR=𝑖1 +
𝑁𝑃𝑉1

(𝑁𝑃𝑉1−𝑁𝑃𝑉2)
(𝑖2 − 𝑖1)
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Keterangan: 

Jika IRR>bunga pinjaman maka terima  

Jika IRR>bunga pinjaman maka ditolah 

 

 

 




