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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan sebagai obyek penelitian ini berlokasi di

Jalan Mangga I / No.1 Desa Modongan RT.06 / RW.05 Kecamatan Sooko,

Mojokerto.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus

yang mana hasil penelitian ini hanya dapat digunakan untuk objek penelitian

yang bersangkutan.

C. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan suatu bahasa menurut peneliti untuk

menterjemahkan variabelnya. Variable merupakan pokok bahasan dalam

penelitian yang diteliti oleh peneliti.

1. Arus Kas (Cash Flow)

Arus kas yang digunakan adalah arus kas inkremental, yaitu selisih arus kas

masuk dengan arus kas keluar setiap tahunnya.

2. Biaya Modal (Cash of Capital)

Tingkat pengembalian tahunan yang diharapkan oleh pemilik dana utang

jangka panjang dan modal sendiri.
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3. Payback Period (PP)

Banyaknya waktu (tahun) yang diperlukan untuk menutup kembali modal

yang telah digunakan.

4. Net Present Value (NPV)

Net Present Value (NPV) adalah selisih antara uang yang dikelurkan pada

saat sekarang dengan uang yang diterima pada masa mendatang dengan

melihat nilai waktu uang, diukur dalam satuan Rp.

5. Internal Rate of Return (IRR)

Besarnya pengembalian modal suatu investasi yang berupa tingkat bunga

(%) ketika NPV sama dengan 0.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari biaya operasional, depresiasi, dan

penjualan dalam rupiah, dalam satuan box dan pcs Tahun 2012-2016.

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian diperoleh secara langsung dari PT Lavilla

Creative Mojokerto.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Wawancara

Peneliti dalam penelitian ini melakukan wawancara langsung dengan admin

dan direktur PT Lavilla Creative Mojokerto. Peneliti memperoleh data
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berupa banyaknya mesin yang tersedia sekarang, alasan penambahan mesin

baru, produk apa saja yang dihasilkan.

2. Metode Dokumenter

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara melihat laporan

keuangan kemudian menganalisis dan mencatat data periode-periode

sebelumnya dari PT Lavilla Creative Mojokerto, sesuai yang dibutuhkan.

Data yang diperoleh berupa biaya operasional, depresiasi, dan penjualan

dalam rupiah dan dalam satuan (box dan pcs).

F. Teknik Analisis Data

Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data adalah :

1. Menghitung jumlah investasi awal yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk

melakukan investasi pada aktiva tetap.

2. Perhitungan estimasi penjualan produk lama menggunakan tingkat

pertumbuhan penjualan:

Gt =
SRt - SRt-1

SRt-1
x 100%

Keterangan:

Gt = Tingkat Pertumbuhan Penjualan

SRt = Penjualan pada tahun t

SRt-1 = Penjualan pada tahun t-1

Menghitung tingkat rata-rata pertumbuhan penjualan tahunan yang

digunakan sebagai dasar peramalan penjualan.
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= − 1
Menghitung proyeksi pendapatan= (1 + )
SRt = Dasar peramalan pendapatan pada tahun proyeksi

3. Menghitung estimasi penjualan mesin baru menggunakan rata-rata tingkat

inflasi. Kemudian dijumlah dengan estimasi pendapatan mesin lama.

4. Menghitung depresiasi aktiva tetap dengan menggunakan metode garis lurus

Depresiasi =
Harga Perolehan -Nilai Residu

Umur Ekonomis

5. Melakukan perhitungan estimasi biaya operasional

6. Melakukan perhitungan arus kas operasi yang menggunakan arus kas

inkremental:

Arus Kas Operasi = Arus kas operasi dengan penambahan mesin baru – arus

kas operasi dari aset lama

7. Melakukan perhitungan arus kas penutupan (arus kas terminal)

Arus Kas Terminal = Nilai sisa + keuntungan

8. Perhitungan Biaya Modal

a. Modal Sendiri

Ks = Ki + RP

b. Modal Pinjaman

Ki = Kd (1-T)

c. Modal Rata-Rata Tertimbang (WACC)

WACC = Wd . Kd (1-T) + We . Ke
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9. Penilaian Arus Kas

a. Metode Payback Period (PP)

PP = t +
Io-c

d-c

b. Metode Net Present Value (NPV)

NPV = [ ∑ ∆( ) ] – I0

c. Metode Internal Rate of Return (IRR)

IRR = i1 + . (i2 - i1)

G. Uji Hipotesis

Uji hipotesis ini digunakan untuk pengujian hipotesis yaitu menggunakan

kriteria-kriteria penilaian investasi menggunakan perhitungan teknik capital

budgeting.

1. Metode Payback Period (PP)

PP < umur proyek, diterima

PP > umur proyek, ditolak

2. Metode Net Present Value (NPV)

NPV yang diperoleh > 0 maka proyek diterima

NPV yang diperoleh < 0 maka proyek ditolak

3. Metode Internal Rate of Return (IRR)

IRR yang diperoleh > Cost Of Capital maka proyek diterima

IRR yang diperoleh < Cost Of Capital maka proyek ditolak


