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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian  

Jalan Ternate, di depan hotel mahavira 2 karang mulia Nabire Papua 

B. Jenis Penelitian  

 Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitan studi kasus.Umar 

(2001) Studi kasus merupakan penelitian yang rinci mengenai suatu objek 

tertentu selama waktu tertentu dengan cukup mendalam dan meyeluruh 

termasuk lingkungan dan kondisi masa lalunya.Alasan yang mendasari 

penggunaan jenis penelitian adalah untuk mencari solusi atas permalasahan 

yang berkaitan dengan keputusan pendirian usaha 

C. Definisi Operasional Variabel 

1. Aspek Pasar dan Pemasaran 

 Aspek pasar dan pemasaran untuk mendapatkan hasil layak pada 

aspek pasar dan pemasaran maka secara umum ada beberapa hal yang harus 

dilakukan:  

a. Melakukan segmentasi pasar dengan segmentasi konsumen dan 

segmentasi pasar industrial 

b. Mengetahui pesaing pasar, dapat mengumpulkan informasi tentang 

pertumbuhan dan keinginan konsumen dan tersedianya saluran 

distribusi. 

Melakukan peramalan penjualan harus dilakukan pengumpulan data 

masa lampau, kemudian diolah tabulasi data, untuk menentukan 
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metode  peramalan yang cocok dengan hasil tabulasi data yang dibuat 

pada langkah pertama atau sebelumnya.  

1. Aspek Teknis dan Teknologi 

 Aspek teknis dan teknologiuntuk mendapatkan hasil layak pada 

aspek teknis dan teknologi maka secara umum  ada beberapa hal yang 

harus di lakukan  

a. Menentukan lokasi usaha yang tepat yaitu penetapan lokasi yang 

strategis. 

b. Menentukan layout yang sesuai dengan proses produksi yang dipilih. 

c. Menentukan teknologi yang digunakan untuk proses produksi disertai 

harga, jumlah unit, dan umur penyusutan barang.  

2. Aspek Manajemen dan Organisasi  

 Aspek manajemen dan organisasi mendapat hasil layak pada aspek 

manajemen  dan organisasi maka secara umum ada beberapa hal yang 

harus dilakukan:  

a. Menentukan sumber daya manusia yang teapat untuk digunakan 

langkah sebagai berikut: Analisis jabatan dan urian jabatan, upah 

karyawan, dan tunjangan fasilitas yang didapatkan.  

b. Sistem manajemen dalam proyek membutuhkan jadwal waktu untuk 

penyelesaian proyek, analisis biaya atau manfaat dan sumber daya 

yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah proyek yang sesuai 

dengan tujuan awal. 
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3. Aspek Ekonomi dan Sosial  

 Aspek ekonomi dan sosial mendapatkan hasil layak pada aspek 

manajemen dan organisasi maka secara umum ada beberapa hal yang 

harus dilakukan:  

a. Mendapatkan perizinan hukum di awali dengan urutuan sebagai 

berikut: Memiliki badan hukum, Tanda daftar perusahaan, NPWP, 

Surat izin  usaha, Izin Domisili, Surat izin mendirikan bangunan, dan 

izin lainnya.  

b. Menentukan dampak usaha yang akan di jalankan terhadap ekonomi 

masyarakat 

4. Aspek Keuangan 

 Aspek keuangan meliputi arus kas (cash flow),laporan perubahan 

kas (cash flow statement) disusun untuk menunjukkan perubahan kas 

selama satu periode tertentu serta memberikan alasan mengenai 

perubahan kas tersebut dengan menunjukkan dari mana sumber-sumber 

kas dan penggunaan-penggunaannya. Kajian biaya modal (cost of 

capital) bertujuan untuk menentukan berapa besar biaya riil dari masing-

masing sumber dana yang akan di pakai dalam berinvestasi.  

 Kriteria investasi besarnya kebutuhan dana dan sumbernya, biaya 

dana baik keperluan investasi maupun biaya modal kerja proyeksi arus 

kas bersih, biaya penyusutan, bunga pinjaman, dan kriteria penilaiann 

investasi meliputi:  
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a. Net  Present Value  

  Net Present Value (NPV) atau nilai bersih sekarang 

 merupakan perbandingan antara OV kas bersih (PV of Procced) dan 

PV investasi (capital outlays) selama umur investasi. 

NPV = Total PV ALiran Kas Bersih − Total PV investasi 

b. Internal Rate of Return 

  Internal Rate of Return adalah alat ukur untuk mengukur 

tingkat pengembalian hasil intern. 

𝐼𝑅𝑅 = 𝑖1 +
𝑁𝑃𝑉1

𝑁𝑃𝑉1 − 𝑁𝑃𝑉1
× (𝑖2 − 𝑖1) 

c. Payback Period  

  Payback Period adalah teknik untuk menghitung penilain 

terhadap jangka waktu (periode) pengembalian investasi suatu 

proyek. 

𝑃𝑃 =
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖

𝐾𝑎𝑠 𝑀𝑎𝑠𝑢𝑘 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ
× 1𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 

D. Data dan Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

dan data sekunder. Data primer disini yaitu data yang diperoleh dari 

wawancara langsung kepada pemilik usaha sedangkan data sekunder berasal 

dari laporan keuangan tahun 2012-2016 yang diperoleh dari perusahaan. 

 

 

E. Teknik Pengumpulan Data  
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 Dalam penelitian ini penyusunan menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut:  

1. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang berasal dari wawancara secara 

langsung dengan responden, dalam ini adalah konsumen dan pada 

produsen dengan bertanya langsung kepada konsumen. 

2. Dokumentasi, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan mempelajari 

catatan-catatan yang ada pada perusahaan yang dianggap perlu dan 

mencatat secara langsung dari perusahaan. 

F. Teknik Analisis Data  

 Teknik analisis data merupakan tahapan dimana data yang telah 

digunakan untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian, 

untuk mendapatkan hasil dari kelayakan menjalankan bisnis atau usaha 

dengan urutan sebagai berikut:  

a. Aspek Pasar dan Pemasaran 

 Aspek pasar dan pemasaran untuk mendapatkan hasil layak pada 

aspek pasar dan pemasaran maka secara umum ada beberapa hal yang harus 

dilakukan: segmentasi pasar, pesaing pasar, peramalan penjualan.  

b. Aspek Teknis dan Teknologi 

 Aspek teknis dan teknologiuntuk mendapatkan hasil layak pada 

aspek teknis dan teknologianalisis lokasi, layout, dan penetapan 

teknologi. 

 

c. Aspek Manajemen dan Organisasi  
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 Aspek manajemen dan organisasi mendapat hasil layak pada aspek 

manajemen  dan organisasi  

d. Aspek keuangan 

1. Cost of Capital 

ki= ks + (1-t) 

2. Net  Present Value  

  Net Present Value (NPV) atau nilai bersih sekarang 

 merupakan perbandingan antara kas bersih (PV of Procced) dan PV 

investasi (capital outlays) selama umur investasi. 

NPV = Total PV ALiran Kas Bersih − Total PV investasi 

3. Internal Rate of Return 

  Internal Rate of Return adalah alat ukur untuk mengukur 

tingkat pengembalian hasil intern. 

𝐼𝑅𝑅 = 𝑖1 +
𝑁𝑃𝑉1

𝑁𝑃𝑉1 − 𝑁𝑃𝑉1
× (𝑖2 − 𝑖1) 

4. Average Rate of Return 

  Average Rate of Return adalah metode untuk mengukur rata-

rata pengembilan bunga dengan cara membandingkan antara rata-

rata laba setelah pajak (EAT) dengan rata-rata investasi . 

𝐴𝑅𝑅 =  
𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝐸𝐴𝑇 ( 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑒𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑡𝑎𝑥)

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖 ( 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖)
 

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝐸𝐴𝑇 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝐴𝑇

𝑈𝑚𝑢𝑟 𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠 (𝑛)
 

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖

𝑈𝑚𝑢𝑟 𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠
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5. Payback Period  

  Payback Period adalah teknik untuk menghitung penilain 

terhadap jangka waktu (periode) pengembalian investasi suatu 

proyek. 

𝑃𝑃 =
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖

𝐾𝑎𝑠 𝑀𝑎𝑠𝑢𝑘 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ
× 1𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 

e. Aspek ekonomi sosial 

Aspek ekonomi sosial merupakan aspek yang digunakan untuk 

memberikan penilain terkait dengan dampak yang adanya usaha 

rumah makan terkait dengan kondisi ekonomi sosial masyarakat 

disekitar. 

G. Uji Hipotesis  

 Uji Hipotesis yang digunkan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan lima kritiria penilian investasi:  

1. Uji hipotesis berdasarkan Net Present Value (NPV) 

a. Jika NPV > 0, maka investasi layak dijalankan 

b. Jika NPV < 0, maka investasi tidak layak.  

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

a. Jika IRR (Internal Rate of Return ) > dari COC ( Cost of capital) 

yang telah ditetapkan, maka investasi di terima/ layak dijalankan. 

b. Jika IRR < dari COC yang telah ditetapkan, maka investasi 

ditolak/ tidak layak dijalankan. 

3. Uji Hipotesis berdasarkan Payback period (PP) 



32 
 

 

a. Jika PP >waktu maximum payback period nya, maka diusalan 

investasi diterima/ layak dijalankan 

Jika PP < waktu maximum payback period nya, maka diusalan investasi ditolak/ 

tidak layak dijalankan. 


