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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1.1 Metode Penentuan Daerah dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini mengenai studi analisis komparatif pendapatan finansial apel di 

Desa Bumiaji Kota Batu. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Bumiaji Kota Batu, 

dengan alasan di Desa Bumiaji ini mudah ditemukan petani holtikultura yang 

melakukan usaha tani apel. 

 

1.2 Metode Pengambilan Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi, yang merupakan “perwakilan” dari 

populasi. Pada penelitian ini menggunakan teknik quota sampling. Bahwa  sampling 

kuota atau quota sampling adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang 

mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan. 

Teknik  ini  jumlah populasi tidak diperhitungkan akan tetapi diklasifikasikan dalam 

beberapa kelompok. Sampel diambil dengan memberikan jatah atau quorum tertentu 

terhadap kelompok. Pengumpulan data dilakukan langsung pada unit sampling. Setelah 

kuota terpenuhi, pengumpulan data dihentikan. Sampel pada penelitian ini yaitu 

tanaman budidaya apel yang diklasifikasikan berdasarkan umur tanaman di Kecamatan 

Bumiaji Kota Batu. 

   

1.3 Metode Pengambilan Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan 

cara wawancara langsung dengan petani apel yang mengetahui baik secara langsung 

maupun secara mendalam tentang kegiatan budidaya apel. Data sekunder dalam 

penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui internet atau literatur yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 
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1.4 Metode Analisis Data 

Penerimaan usaha : P.Q 

Dimana : P =harga jual produk 

     Q=jumlah produk yang di hasilkan 

Perhitungan pengeluaran sebagai berikut: 

 Total Biaya =BT + BV 

Dimana : BT =Total biaya tetap 

     BV=Total biaya variable 

Perhitungan pendapatan sebagai berikut  

Pendapatan=Penerimaan-Total biaya  

1.4.1 Analisis Finansial 

Analisis finansial terdiri dari analisis Net Present Value (NVP),analisis Net 

Benefit Cost Ratio(Net B/CRatio), analisis Internal Rate of Return(IRR), analisis Gross 

Benefit Cost Ratio (Gross B/C Ratio),dan analisis Payback Period. Untuk penjelasan 

yang dimaksud adalah sebagai berikut. 

A.Net Present Value (NPV) 

 Net Present Value (NPV) formula untuk net present value adalah sebagai 

berikut (Ibrahim, 2003):  

𝑵𝑷𝑽 = ∑ (
𝑩𝒕 − 𝑪𝒕

(𝟏 + 𝒊)𝒕

𝒏

𝒕=𝟎/𝟏

 

dimana :  

Bt = Benefit yang telah didiscount factor  

Ct = Cost yang telah didiscount factor  

n = Umur ekonomis  

i = Tingkat discont rate (bunga)  

t = Tahun 

Apabila :  

NPV > 0, usaha layak untuk dilaksanakan,  
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NPV < 0, usaha tidak layak untuk dilaksanakan,  

NPV = 0, usaha berada dalam keadaan break even point.  

 

B.Internal Rate of Return (IRR) 

Internal Rate of Returnmerupakan tingkat bunga yang menggambarkan bahwa 

antara benefit (penerimaan) yang telah di-presentvalue-kan dan cost (pengeluaran) 

yang telah di di-presentvalue-kan sama dengan nol. Dengan demikian, IRR ini 

menunjukkan kemampuan suatu proyek untuk menghasilkan returns, atau tingkat 

keuntungan yang dapat dicapainya. Terkadang IRR ini digunakan pedoman tingkat 

bunga (i) yang berlaku, walaupun sebetulnya bukan i, namun IRR akan selalu 

mendekati besarnya i tersebut (Pudjosumarto, 2008). 

Berikut rumus IRR: 

𝑰𝑹𝑹 = 𝒊𝟏 + 
𝑵𝑷𝑽𝟏

𝑵𝑷𝑽𝟏 − 𝑵𝑷𝑽𝟐
 𝑿 (𝒊𝟐 −  𝒊𝟏) 

dimana :  

i1 = tingkat bunga 1 

i2 = tingkat bunga 2 

NPV 1 – NPV 2 = merupakan selisih antara NPV tertinggi dengan terendah. 

Apabila :  

IRR > tingkat bunga , usaha layak untuk dilaksanakan 

IRR = tingkat bunga, usaha dalam keadaan break even point  

IRR <  tingkat bunga, usaha tidak layak untuk dilaksanakan 

 

 

 

C. B/C Ratio 

R/C Rasio /C ratio yaitu adalah jumlah ratio yang dipakai guna melihat 

keuntungan relatif yang nantinya akan diperoleh pada sebuah proyek atau sebuah 

usaha. Sebenarnya sebuah proyek akan dikatakan layak dijalankan jika nilai R/C yang 
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diperoleh tersebut dinyatakan lebih besar dari 1. Hal tersebut dapat terjadi sebab, jika 

nilai R/C semakin tinggi, maka tingkat keuntungan yang diperoleh dalam suatu proyek 

bisa menjadi lebih tinggi, dengan persamaan yaitu: 

R/C Ratio = Penerimaan : Total Biaya ( Tetap + Variabel) 

Dimana : 

Fn = Future value ( nilai pada akhir tahun ke n ) 

PV = ( Nilai sekarang ( nilai pada tahun ke 0 ) 

r = Suku bunga 

n = Jumlah Waktu ( tahun ) 

Sedangkan pengambilan keputusan terhadap kelayakan dapat dilihat dari nilai BCR 

yang ditentukan sebagai berikut : 

 Jika BCR ≥ 1, maka dikatakan bahwa benefit dari proyek tersebut lebih besar 

daripada pengorbanan yang dikeluarkan. Sehingga proyek tersebut dapat 

diterima atau layak (feasible). 

 Sebaliknya jika BCR <1 maka dikatakan bahwa benefit dari proyek tersebut 

lebih kecil daripada pengorbanannya atau proyek tersebut tidak layak (not 

feasible). 

 

 

D.Payback Period (PP) 

Payback Period(PP) atau tingkat pengembalian investasi adalah salah satu 

metode dalam menilai kelayakan suatu usaha yang digunakan untuk mengukur periode 

jangka waktu pengembalian modal. Bila nilai PP lebih kecil dibandingkan dengan 

jangka waktu umur ekonomi proyek maka investasi yang ditanamkan layak, begitu 

juga sebaliknya (Suratman 2002). Rumus untuk mencari Payback Period adalah 

sebagai berikut: 

Payback Period = 
𝑰

𝑨𝒃
 

Dimana : 
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I = adalah besarnya biaya investasi yang diperlukan. 

Ab = adalah benefits bersih yang dapat diperoleh pada setiap tahunnya. 




