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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penentuan Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Dusun Bringin, Desa Bringin, Kecamatan Wajak, 

Kabupaten Malang. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja atau 

purposive dengan pertimbangan bahwa usaha pembibitan di Dusun Bringin memiliki 

potensi yang bagus dengan dukungan tanah yang subur dan kondisi lingkungan yang 

baik untuk bidang pertanian. 

3.2 Metode Penentuan Responden 

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

sensus, artinya sampel atau responden dalam penelitian ini adalah seluruh petani 

pembibitan sengon yang ada di Dusun Bringin. Berdasarkan data kependudukan Dusun 

Bringin petani pembibit sengon berjumlah 43 petani. Dari 43 petani keseluruhan akan 

menjadi sampel dalam penelitian. 

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 : 

a. 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 
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input, perhitungan biaya serta kondisi output dan harga jual bibit di Dusun Bringin, 

Desa Bringin, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dari sumbernya. Data 

sekunder di diperoleh dari semua data yang dikumpulkan oleh studi - studi 

sebelumnya dan diterbitkan oleh intansi, selain itu juga didapat dari informasi 

tertulis maupun lisan dari pihak perusahaan dan literatur yang relevan serta semua 

instansi yang mampu memberikan informasi. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data perlu diperhatikan pada saat penelitian. Berdasarkan 

kebutuhan penelitian teknik pengumpulan data menggunakan beberapa teknik sebagai 

berikut: 

a. Wawancara (Interview) 

Interview merupakan 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. 

b. Pengamatan (observasi) 

Observasi ialah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan 

secara langsung dari dekat objek yang diteliti. Pada penelitian ini, pelaksanaan 

pengamatan dilakukan secara langsung di Dusun Bringin, Desa Bringin, Kecamatan 

Wajak, Kabupaten Malang. 
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3.5 Metode Aanalisis Data 

1. Analisis Finansial  

Analisis finansial adalah analisis kelayakan yang melihat dari sudut pandang 

pengusaha sebagai pemilik. Analisis finansial usaha dilakukan berdasarkan kriteria 

kelayakan investasi yaitu NPV, IRR, PP dan Net B/C Ratio dengan bantuan software 

Microsoft Office Excel. Pengggunaan kriteria tersebut dikarenakan setiap kriteria 

mempergunakan perhitungan nilai sekarang (present value) arus manfaat dan arus 

biaya selama umur proyek. 

A. Net Present Value (NPV) 

Perhitungan Net Present Value merupakan nilai benefit yang telah didiskon 

dengan Social Opportunity Cost of Capital (SOCC) sebagai discount factor. 

Secara matematis NPV dapat dirumuskan sebagai : 

               B – I - OM 

   NPV = --------------- 

    (1+i)t 

  Keterangan :  B  = Benefit (Benefit ) 

    I  = Investasi (Modal ) 

    OM  = Biaya Produksi 

1. NPV ≥ 0 berarti secara finansial usaha layak untuk dilaksanakan karena 

manfaat yang diperoleh lebih besar dari biaya. 

2. NPV ≤ 0 berarti secara finansial usaha tersebut tidak layak untuk 

dilaksanakan, hal ini dikarenakan manfaat yang diperoleh lebih kecil dari 

biaya/tidak cukup untuk menutup biaya yang dikeluarkan. 
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3. NPV = 0, berarti secara finansial proyek sulit dilaksanakan karena manfaat 

yang diperoleh hanya cukup untuk menutupi biaya yang dikeluarkan. 

B. Net Benefit and Cost Ratio (Net B/C Rasio) 

 Net Benefit and Cost Ratio (Net B/C Rasio) merupakan angka 

perbandingan antara present value dari net benefit yang positif dengan present 

value dari net benefit yang negatif. Kriteria investasi berdasarkan Net B/C 

Rasio adalah: 

  Net B/C Rasio = Rasio PV Net Benefit (+) dengan Net Benefit (-)  

     (B–I-OM) /(1+i)t   (+) 

  Net B/C  =   --------------------- 

                      (B–I-OM) /(1+i)t    (-) 

  Keterangan :  B  = Benefit (Benefit ) 

    I  = Investasi (Modal ) 

   ` OM  = Biaya Produksi 

    i  = Social Discount Rate (Tingkat Suku bunga) 

 Kriteria investasi:  Jika Net B/C ratio > 1 maka proyek layak 

     Jika Net B/C ratio <= 1 maka proyek tidak layak 

C. 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.  
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\Rumus IRR dapat dituliskan sebagai berikut : 

𝐼𝑅𝑅 = i1 +
NPV 1

NPV 1 − NPV 2
 (𝑖1 − 𝑖2) 

   Keterangan :   

   NPV 1 = NPV positif mendekati nol 

   NPV 2  = NPV negatif mendekati nol 

   i1   = Tingkat bunga yang rendah yang menyebabkan NPV 1 

   i2   = Tingkat bunga yang lebih tinggi yang menyebabkan NPV 2 

   i2 – i1 maksimal 5% 

   Kriteria Investasi : 

   Proyek layak diusahakan apabila IRR > bunga bank 

D. Payback Period (PP) 

Payback period atau tingkat pengembalian investasi adalah jangka waktu 

periode yang diperlukan untuk membayar kembali semua biaya – biaya yang 

telah dikeluarkan dalam investasi suatu proyek. 

 Rumus : 𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑑𝑒 (𝑃𝑃) =
I

Ab
 

  Keterangan : 

  I   = investasi 

  Ab  = Average Benefit (rata2 benefit bersih per th) 

 Kriteria pengukuran kelayakan melalui metode Payback Period (PP) adalah: 

1. Jika masa PP lebih pendek dari umur ekonomis usaha, maka proyek tersebut 

layak untuk dijalankan. 
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2. Jika masa PP lebih lama dari umur ekonomis usaha, maka proyek tersebut 

tidak layak untuk dijalankan. 


