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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada sejumlah angkutan kota yang ada di  Kota 

Malang yaitu (Terminal Landungsari,Terminal Arjosari, Terminal 

Gadang,Terminal Madyopuro,Terminal Mulyorejo). 

B. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian yang bersifat 

deskriptif.Penelitian deskriptif didasarkan pada gambaran dan informasi sesuai 

dengan fakta tentang suatu objek atau subjek (Sanusi,2011:13) Penelitian 

deskriptif berguna untuk mengetahui sebuah karakteristik dari populasi  atau 

fenomena yang sedang terjadi (Wibisono,2002). 

C. Populasi dan sampel 

1. Populasi penelitian 

Populasi menurut Sanusi (2011:87) yaitu sekumpulan elemen yang 

memiliki ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat 

kesimpulan. Sehingga dalam penelitian terhadap populasi ada kelompok 

elemen lengkap yang akan dipelajari (Kuncoro, 2013:118).Populasi dalam 

penelitian  ini adalah seluruh Angkutan kota Malang yang diteliti yaitu 

(Terminal Landungsari,Terminal Arjosari,Terminal Gadang,Terminal 

Madyopuro,Terminal Mulyorejo) sesuai dengan kriteria yang sudah 

ditentukan oleh peneliti. 
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2. Sampel 

  Sampel merupakan himpunan bagian dari populasi yang berupa unit-

unit bagian dari populasi itu sendiri (Kuncoro,2013:118). Bagian-bagian 

dari populasi tersebut dinamakan dengan sampel (Sanusi,2011:87).Sampel 

yang digunakan adalah angkutan kota pada terminal di Kota Malang terdiri 

AG/AH,AL,ADL,AT,ABG/ABH,AMG/AMH,AJG/AJH,ASD,GL/HL,CK

L,GML/HML,GM/HM,GA/HA,JPK,JDM,LG/LH,LDG/LDH,MM,MT,M

K,MKS,ABB,TST,TAT,dan TSG/TSH. 

3. Teknik Pengambilan Sampel 

 Teknik pengambilan sampel yaitu Area Sampling Methods,yaitu 

metode pemilihan sampel area pada dasarnya merupakan metode 

pemilihan sampel acak berdasarkan kelompok yang digunakan untuk 

memilih sampel dari populasi yang lokasi geografisnya terpencar (Nur 

dan Supomo,2003:129).  

   Sampel yang diambil dari penelitian ini adalah sampel dari 

beberapa Angkutan Kota Malang. Sampel yang digunakan yaitu sampel 

acak berjumlah  3 Angkutan Kota Malang dengan sopir yang memiliki 

STNK,KIR,KTA,SIM dan Ijin trayek dan Mobil Merk Suzuki Carry pada 

setiap trayek yang ada di Terminal Hamid Rusdi,Terminal 

Mulyorejo,Terminal Madyopuro,Terminal Arjosari,dan Terminal 

Landungsari. 

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis data 
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Jenis data pada penelitian ini adalah data Kualitatif.Data kualitatif 

adalah data yang tidak dapa diukur dengan angka atau numerik 

(Kuncoro,2013:145).Data kualitatif ini dilakukan dengan melihat secara 

langsung objek yang diteliti atau dengan turun langsung ke lapangan.Data 

juga berupa dari literatur yang dibaca bersumber dari bahan bacaan 

berupa buku,majalah dan koran. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

      Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti secara 

langsung (Suliyanto.2009). Data primer dilakukan dengan turun langsung 

ke lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original 

(Kuncoro,2013:148). 

     Data primer diperoleh turun langsung ke lapangan dengan melakukan 

wawancara kepada pemilik dan sopir angkutan kota dalam pengambilan 

data untuk laporan keuangan yaitu: Gaji sopir,pendapatan,pemakaian BBM 

dan Oli,Servis,biaya pajak STNKbiaya KIR dan ijin trayek,biaya pembelian 

mobil,biaya perawatan mobil. 

      Pengambilan data selain untuk laporan keuangan yaitu jumlah 

penumpang di setiap terminal,biaya operasional,teknologi mobil angkutan 

kota, manajemen dan organisasi angkutan Kota setiap terminal di Kota 

Malang,dan dampak ekonomi dan soial angkutan Kota Malang. 

b. Data Sekunder 
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 Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh 

organisasi yang bukan pengolahnya (Suliyanto,2009). Data sekunder yaitu 

data yang diperoleh dari lembaga pengumpul data dan dipublikasikan 

kepada masyarakat. (Kuncoro,2013:148). 

 Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari beberapa 

bacaan,literatur ,berita dan penelitian terdahulu analisis kelayakan investasi 

pada angkutan yang terjadi di beberapa daerah,BPS untuk pengambilan data 

Jumlah kendaraan bermotor,Disdukcapil untuk data jumla penduduk dan 

Dinas Perhubungan Kota Malang untuk data jumlah trayek angkutan kota di 

Malang,layout usaha sebagai teknis kinerja angkutan kota Malang. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

      Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui metode 

wawancara.Metode wawancara merupakan metode yang memberi pertanyaan 

terstruktur kepada sampel dari populasi dan dirancang untuk memperoleh 

informasi (data) dari responden (Amirullah,2002) .Wawancara merupakan 

metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan 

sistematik dan berlandaskan pada masalah,tujuan,dan hipotesis penelitian 

(Tika,2006).Dalam penelitian ini dilakukan wawancara secara langsung atau 

berhadapan dengan pihak yang diwawancarai. 

F. Teknik Analisis Data  

      Menurut Sanusi(2011:115) Teknik analisis data dilakukan untuk 

mendeskripsikan teknik apa yang dilakukan dalam penelitian,dan untuk 

mengetahui data yang telah dikumpulkan dan akan masuk dalam proses 
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pengujian data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan  

evaluasi kelayakan usaha yaitu menggunakan Aspek Pasar dan 

Pemasaran,Aspek Teknis dan Teknologi,Aspek Manajemen dan 

Organisasi,Aspek Ekonomi dan Sosial dan aspek keuangan. 

1. Aspek Pasar dan Pemasaran 

a. Analisis Permintaan Pasar 

Mengestimasi besarnya total permintaan pasar dengan mengetahui 

jumlah penumpang yang menggunakan jasa Angkutan Kota Malang pada 

setiap trayek 

b. Analisis tujuan dari pemasaran usaha Angkutan Kota Malang 

Mengetahui  segmentasi pasar yang dituju oleh Angkutan Kota Malang 

di setiap terminal Kota Malang . 

c. Analisis pesaing atau kompetitor usaha yang sejenis  

Mengetahui pesaing atau kompetititor yang menjalankan usaha sejenis. 

2. Aspek Teknis dan Teknologi 

a. Analisis biaya operasi yang dikeluarkan dalam menjalankan usaha 

angkutan Kota Malang 

b. Teknis operasional usaha Angkutan Kota Malang 

c. pemerikasaan atau pengujian berkala kendaraan bermotor (Uji KIR Kota 

Malang) 

3.   Aspek Manajemen dan Organisasi 

a. Analisis Fungsi Manajemen 
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Mengetahui fungsi perencanaan,pengorganisasian, pelaksanaan dan 

pengawasan dari usaha Angkutan Kota Malang. 

b. Analisis struktur organisasi Angkutan Kota Malang 

Mengetahui struktur organisasi yang terdiri dari beberapa jabatan 

kepengurusan organisasi di Angkutan Kota Malang. 

4. Aspek Ekonomi dan Sosial 

Analisis dampak aspek ekonomi dan Sosial Usaha Angkutan Kota Malang 

bagi masyarakat dan para anggota sopir Angkutan Kota Malang. 

5. Aspek Keuangan  

a. Analisis Kebutuhan dan Sumber Dana 

b. Analisis Biaya Modal 

c. Analisis aliran kas bersih 

                          

Rumus Aliran Kas (NCF) bertujuan untuk mengetahui jumlah aliran 

kas selama satu tahun untuk mengetahui alasan perubahan penggunaan dari 

aliran kas yaitu aliran kas masuk dan kas keluar. Rumus aliran kas dari 

penambahan pendapatan laba sebelum pajak dengan penyusutan beban tetap 

dengan umur ekonomis dan bunga pajak usaha yang diterima 

d. Analisis penilaian investasi  

1) Metode Nilai Sekarang Bersih 

Net Present Value (NPV) atau nilai bersih sekarang merupakan 

perbandingan antara PV kas bersih (PV proceeds) dan PV investasi  (capital 

outlays) selama umur investasi (Kasmir dan Jakfar,2003).  
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Tolok ukur penerimaan suatu proyek investasi dengan menggunakan 

metode nilai sekarang bersih menurut Warsono (2003:bab 6) adalah sebagai 

berikut : 

Jika NPV > 0, maka proyek diterima 

Jika NPV < 0, maka proyek ditolak 

Rumus NPV bertujuan untuk mengetahui nilai bersih yang diterima dari 

usaha yaitu selisih dari investasi dengan nilai sekarang dari penerimaan aliran 

kas bersih dengan discount rate. 

2) Metode Tingkat Pengembalian Internal (IRR). 

Tingkat pengembalian internal (IRR) didefinisikan sebagai suatu tingkat 

diskonto (discount rate) yang menyamakan jumlah nilai sekarang dari suatu 

arus kas yang diharapkan selama umur ekonomis proyek,dengan pengembalian 

investasi awal. Dengan kata lain,IRR adalah suatu tingkat diskonto yang 

menghasilkan NPV sama dengan nol.  

Berdasarkan definisi IRR menurut Warsono (2003:bab 6), besarnya IRR 

suatu proyek diformulasikan sebagai berikut : 

       
    

         

        

Keterangan: 

IRR = Tingkat Pengembalian internal 

             = Nilai sekarang bersih pada tingkat diskonto    

            = Nilai sekarang bersih pada tingkat diskonto    
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             = Tingkat diskonto yang menghasilkan NPV positif 

Mendekati nol 

        = Tingkat diskonto yang menghasilkan NPV negatif 

    Mendekati nol 

Tolok ukur tingkat pengembalian menggunakan IRR menurut Kasmir dan 

Jakfar(2003),adalah sebagai berikut : 

    Jika IRR > bunga pinjaman, maka diterima 

    Jika IRR < bunga pinjaman, maka ditolak 

Rumus IRR bertujuan untuk mengetahui tingkat diskonto yang 

menghasilkan NPV positif dan negatif. Membandingkan nilai bersih sekarang 

Jika dalam evaluasi proyek dilakukan dengan pemilihan sala satu dari 

beberapa alternatif proyek, maka yang dipilih adalah priyek yang 

menghasilkan IRR terbsesar. 

3) Payback Period 

Payback period suatu investasi menunjukkan berapa lama investasi dapat 

tertutup kembali dari aliran kasnya. Metode ini menghitung berapa cepat 

investasi yang dilakukan bisa kembali.Payback period merupakan suatu 

periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran suatu investasi 

dengan menggunakan aluran masuk neo (proceeds) yang diperoleh 

(Martono,2003). 

     
    

   
 

Keterangan : 

PP = Periode pengembalian proyek 
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       = Investasi awal 

            T  = Tahun terakhir jumlah arus belum menutup investasi awal 

C = Arus kas kumulatif pada tahun ke-t 

D = Jumlah kumulatif arus kas pada tahun t+1 

Metode payback period (PP) bertujuan untuk mencari penilaian terhadap 

jangka waktu (periode) pengembalian investasi suatu proyek atau usaha 

dengan mengetahui kas bersih yang diperoleh setiap tahun. Nilai kas bersih 

yang dicari yaitu penjumlahan laba setelah pajak ditambah dengan penyusutan. 

4) Average Rate of Return 

Average Rate of Return (ARR) merupakan cara untuk mengukur rata-rata 

pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba 

sebelum pajak (EAT) dengan rata-rata investasi. 

    
                                        

                                        
 

Rumus ARR bertujuan untuk mengetahui rata-rata rata laba sebelum 

pajak yang diperoleh dari jumlah laba sebelum pajak dengan membandingkan 

umur ekonomis suatu investasi dan rata-rata investasi dengan umur ekonomis 

investasi.  Jika ARR lebih besar dari biaya modal yang ditentukan maka suatu 

usaha dikatakan layak dilanjutkan atau dioperasikan. Jika ARR lebih kecil dari 

biaya modal maka usaha yang dijalankan tidak layak untuk dilanjutkan. 

yang dipilih adalah proyek yang menghasilkan NPV terbesar. 

 

5) Metode Profitability Index (PI) 
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Menurut Kasmir dan Jakfar(2012) Metode profitability index (PI) atau 

benefit and cost ratio (B/C Ratio) merupakan rasio aktivitas dari jumlah nilai 

sekarang penerimaan bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasi 

selama umur investasi. 

   
              

             
        

Tolak ukur penerimaan proyek menggunakan jumlah nilai sekarang  

adalah sebagai berikut : 

Jika PI > 1 maka diterima 

Jika PI < 1 maka ditolak 

Rumus PI bertujuan untuk menegetahi jumlah penerimaan kas bersih 

dengan investasi suatu yang dikeluarkan selama umur eknomis suatu 

innvestasi. 

G. Kriteria Kelayakan Usaha 

1. Aspek Pasar dan Pemasaran 

a) Banyaknya penumpang yang menggunakan jasa angkutan Kota 

b) Segmentasi usaha Angkutan kota 

2. Aspek Teknis dan Teknologi 

a) Alur pengoperasian usaha  

b) Biaya operasional Angkutan Kota Malang 

c) Kelayakan Angkutan Malang dengan Pemeriksaan di Uji KIR Kota 

Malang. 

3. Aspek Manajemen dan Organisasi 

a) Fungsi manajemen yang dijalankan Angkutan Kota Malang 
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b) Struktur dan tanggung jawab organisasi Angkutan Kota Malang

4. Aspek Ekonomi dan Sosial

a) Dampak adanya usaha Angkutan Kota Malang bagi masyarakat

b) Kegiatan sosial yang diterapkan oleh Angkutan Kota Malang

5. Aspek Keuangan

a) Net Present Value (NPV)

Jika NPV > 0, maka proyek layak/diterima

Jika NPV < 0, maka proyek tidak layak/ditolak

b) Internal Rate Of Return (IRR)

Jika IRR > bunga pinjaman, maka layak/diterima

Jika IRR < bunga pinjaman, maka tidak layak/ ditolak

c) Payback Period (PP)

Jika PP < waktu yang diisyaratkan,maka layak/diterima

Jika PP > waktu yang diisyaratkan,maka tidak layak/ditolak

d) Average Rate Of Return(ARR)

Jika ARR> tingkat keuntungan yang diisyaratkan,maka layak/diterima

Jika ARR<tingkat keuntungan yang diisyaratkan,maka tidak

layak/ditolak

e) Profitability Index(PI)

Jika PI>1,maka layak/diterima

Jika PI<1,maka tidak layak/ditolak


