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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Metode Penentuan Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di CV. Kembang Joyo yang terletak di Jl. Raya 

Karangan No.101 Bonowarih, Karangploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur. 

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja atau purposive dengan 

pertimbangan bahwa perusahaan dan tempat tersebut merupakan  usaha  dagang    

yang  sudah  lama  berdiri dan dikenal  karena kualitas madunya yang murni dan 

bagus. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2018 hingga Juli 2018. 

 

3.2  Metode Penentuan Responden 

Metode penentuan responden secara purposive atau sengaja, dengan 

mengambil pemilik sebagai sampel penelitian karena CV. Kembang Joyo 

merupakan salah satu peternak lebah yang cukup terkenal di Kabupaten Malang. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah times series yaitu suatu 

data yang diambil melalui pertimbangan waktu yang bersifat berkala dalam jangka 

waktu tahun, semester dan lainlain. Data yang diambil berjalan 2 tahun atau 24 

bulan, yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017. 
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3.3  Jenis dan Sumber Data 

Penentuan Jenis dan sumber data diharapkan agar peneliti mendapatkan data 

yang akurat. Oleh karena itu, jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam 

penelitian ini ialah : 

1. Data Primer 

Data Primer adalah jenis data yang langsung dari sumber yang diamati dan 

dicermati. Data primer dalam penelitian ini adalah data mengenai data produksi 

kondisi input, perhitungan biaya serta kondisi output dan harga jual jenis madu. 

Kegiatan ini dilakukan kepada pemilik atau staff yang menunjang data penelitian di 

CV. Kembang Joyo. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain atau tangan 

kedua. Bentuk data skunder adalah data yang siap diteliti seperti data yang disajikan 

oleh instansi terkait, hasil penelitian orang lain. Bentuk data bisa berupa dokumen-

dokumen, catatan-catatan, dan arsip-arsip sesuai dengan kebutuhan penelitian. 

 

3.4  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data perlu diperhatikan pada saat penelitian. 

Berdasarkan kebutuhan penelitian teknik pengumpulan data menggunakan 

beberapa teknik sebagai berikut: 
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1. Wawancara (Interview) 

Interview adalah suatu teknik pengumpulan data di lapangan dengan tanya 

jawab secara langsung dengan responden. Menggunakan alat bantu berupa panduan 

wawancara seperti catatan-catatan agar proses wawancara dapat berjalan sesuai 

dengan tujuan penelitian. 

2. Pengamatan (observasi) 

Observasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan 

dengan menggunakan mata dengan melihat dari dekat objek yang diteliti. Pada 

penelitian ini, pelaksanaan pengamatan dilakukan secara langsung ke lokasi 

penelitian yakni di CV. Kembang Joyo. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan 

dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan 

sumber-sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-

undang, dan sebagainya 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

3.5.1 Net Present Value (NPV) 

Perhitungan Net Present Value merupakan selisih antara benefit (penerimaan) 

dengan cost (pengeluaran) yang telah diubah menjadi present value.  

Secara matematis NPV dapat dirumuskan sebagai : 

𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝐵𝑡 − 𝐶𝑡

(1 − 𝑡)𝑡

𝑛

𝑡=1
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Keterangan : 

Bt  =  manfaat dari proyek 

C   =  biaya (cost) pada tahun ke-i n  = umur proyek (tahun) 

i    =  discount rate 

NPV = PV B - (PV O&M - PV I) 

Keterangan : 

I = Investasi  

B = Benefit (penerimaan) 

OM  = Operation & Mantenance  

Kriteria penilaian adalah : 

1. Jika NPV > 0, maka kegiatan usaha di CV. Kembang Joyo layak untuk 

dilaksanakan. 

2. Jika NPV < 0, maka kegiatan usaha di CV. Kembang Joyo tidak layak untuk 

dilaksanakan. 

3. Jika  NPV = 0, maka kegiatan usaha di CV. Kembang Joyo dalam keadaan 

break event point. 

3.5.2 Internal Rate of Return (IRR) 

Internal Rate of Return (IRR) merupakan suatu tingkat bunga yang 

menunjukkan nilai bersih sekarang (NPV) sama dengan jumlah seluruh investasi 

proyek, dengan kata lain tingkat, suku bunga yang menghasilkan NPV sama dengan 

nol.   

Secara matematis IRR dapat dirumuskan sebagai : 

𝐼𝑅𝑅 = 𝑖1 +
𝑁𝑃𝑉1

(𝑁𝑃𝑉1 −  𝑁𝑃𝑉2)
(𝑖2 −  𝑖1) 
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Keterangan : 

NPV1      =  present value positif 

NPV2      =  present value negatif 

i1             =  discount factor, jika NPV > 0  

i2             =  discount factor, jika NPV < 0  

Kriteria pengukuran adalah : 

1. Jika IRR > i, maka kegiatan usaha di CV. Kembang Joyo layak untuk 

dilaksanakan. 

2. Jika IRR < i, maka kegiatan usaha di CV. Kembang Joyo tidak layak untuk 

dilaksanakan. 

3. Jika IRR = i, maka kegiatan usaha di CV. Kembang Joyo dalam keadaan 

Break Event Point. 

3.5.3 Gross B/C Ratio 

Gross Benefit/Cost Ratio merupakan perbandingan atau ratio dari jumlah 

benefit kotor dengan biaya kotor yang telah diubah menjadi present value. Kriteria 

ini memberi pedoman bahwa proyek akan dipilih apabila Gross B/C Ratio > 1. Juga 

sebaliknya, bila suatu proyek mempunyai Gross B/C Ratio < 1, Maka tidak akan 

dipilih. 

𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠 𝐵
𝐶⁄ 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =  

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑉 𝐵

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑉 𝐼 + 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑉 𝑂𝑀
 

Keterangan : 

PV B   =  Present Value Benefit 

PV I     =  Present Value Income 

 PV OM    =  Present Value Operation Management 
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Kriteria pada pengukuran ini adalah : 

1. Jika Gross B/C > 1, maka kegiatan usaha di CV. Kembang Joyo layak untuk 

dilaksanakan. 

2. Jika Gross B/C < 1, maka kegiatan usaha di CV. Kembang Joyo tidak layak 

untuk dilaksanakan. 

3. Jika Gross B/C = 1, maka kegiatan usaha di CV. Kembang Joyo dalam 

keadaan Break Event Point.  

3.5.4 Net B/C Ratio 

Net Benefit/Cost Ratio merupakan perbandingan antara net benefit yang telah 

didiscount faktor positif dengan net benefit yang telah di discount negatif. Secara 

matematis Net B/C dapat dirumuskan sebagai : 

𝑁𝑒𝑡 𝐵/𝐶 =
∑ N�̅�𝑖 (+)

𝑛

𝑖=1

∑ N�̅�𝑖 (−)
𝑛

𝑖=1

 

Keterangan : 

t = tahun ke 1,2,3 dst 

n = umur proyek (tahun) 

Kriteria pada pengukuran ini adalah : 

1) Jika Net B/C > 1, maka kegiatan usaha di CV. Kembang Joyo layak untuk 

dilaksanakan. 

2) Jika Net B/C < 1, maka kegiatan usaha di CV. Kembang Joyo tidak layak 

untuk dilaksanakan. 
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3) Jika Net B/C = 1, maka kegiatan usaha di CV. Kembang Joyo dalam 

keadaan Break Event Point.  

3.5.5 Break Even Point (BEP) 

BEP adalah suatu keadaan dimana pada suatu operasi perusahaan tidak 

mendapatkan untung maupun rugi atau impas (penghasilan = total biaya).  Apabila 

penjualan hanya cukup menutupi biaya variabel dan sebagian biaya tetap, maka 

perusahaan mengalami kerugian. Sebaliknya, perusahaan akan memperoleh 

keuntungan, apabila penjualan melebihi biaya variabel dan biaya tetap yang telah 

dikeluarkan. Menentukan titik impas (BEP) multi produk menurut Win, Iskandar, 

& M.Hermanto (2015) dapat dicari dengan rumus:  

Perhitungan persentase hasil penjualan darimasing-masing produk adalah sebagai 

berikut: 

Produk A = 
𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘 𝐴

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛
 

Perhitungan jumlah biaya variabel masing-masing produk adalah sebagai berikut: 

Produk A = persentase hasil penjualan × biaya variabel 

Selanjutnya variabel per unit masing-masing produk adalah sebagai berikut: 

Produk A = 
𝑉𝐶 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘 𝐴

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘 𝐴
 

Perhitungan persentase biaya tetap masing-masing produk adalah sebagai berikut: 

Produk A = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘 𝐴

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑆𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘 
 

Perhitungan biaya tetap masing-masing produk adalah sebagai berikut: 

Produk A = persentase biaya tetap produk A × biaya tetap 

Rumus pokok dari Riyanto (1995) BEP yaitu : 
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BEP Unit =  

 

 

 

BEP Harga =  

 

Keterangan : 

FC  = Fixed Cost 

P = Harga Per Unit 

VC = Biaya Variabel Per Unit  

3.5.6 Payback Period (PP) 

Payback period merupakan penilaian investasi suatu proyek yang didasarkan 

pada pelunasan biaya investasi berdasarkan manfaat bersih dari suatu proyek.  

Secara matematis payback period dapat dirumuskan sebagai : 

𝑃𝑃 =
Ko

Ab
 𝑥 1 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 

=
𝐼

(
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵 − 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑂𝑀

𝑈𝑚𝑢𝑟 )
 

Keterangan : 

Pp   = payback period (PP) 

K0    = investasi awal 

Ab     = manfaat (benefit) yang diperoleh setiap periode 

 

 

Biaya Tetap 

Harga Per Unit – Biaya Variabel Per Unit 

Biaya Tetap 

Harga Per Unit – Biaya Variabel Per Unit 
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3.5.7 Analisis Sensitivitas (Sensitivity Analysis) 

Analisis Sensitifitas tujuannya adalah untuk melihat apa yang akan terjadi 

dengan hasil analisa proyek jika ada sesuatu kesalahan atau perubahan dalam dasar 

perhitungan biaya atau benefit. Analisis sensitivitas setiap kemungkinan itu harus 

dicoba, yang berarti bahwa tiap kali harus diadakan analisis kembali. Hal ini 

penting dilakukan, karena analisa proyek didasarkan pada proyeksi-proyeksi yang 

mengandung banyak ketidak-pastian tentang apa yang akan terjadi di waktu yang 

akan datang. 

Kenaikan Biaya = Persentase X PV Input atau Output 

NPV Baru = NPV Lama – Kenaikan Biaya 

NPV Baru = NPV Lama -  Kenaikan Biaya 

% Perubahan NPV = 
𝐾𝑒𝑛𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝑁𝑃𝑉 𝐿𝑎𝑚𝑎
 x 100% 

Sensitivitas = 10% X 
100%

% 𝑃𝑒𝑟𝑢𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑁𝑃𝑉




