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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penentuan Daerah Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Madiredo, Kecamatan Pujon, Kabupaten 

Malang, daerah ini dipilih karena desa tersebut adalah pengembang budidaya apel 

dengan luas lahan apel 285 Ha. Penentuan daerah penelitian untuk sentra produksi 

apel adalah Desa Bumiaji Kecamatan Bumiaji Kota Batu, pemilihan dilakukan atas 

dasar daerah ini sudah lama membudidayakan buah apel (sentra apel) dan mayoritas 

masyarakatnya adalah petani apel, berdasarkan luas lahan apel 1.686.810 Ha, jumlah 

populasi tanaman 185.550 pohon. Dua lokasi tersebut dipilih secara sengaja 

(purposive), sehingga mempermudah peneliti dalam mengambil data dilapang. (lihat 

tabel 6, tabel 7). 

 

3.2 Metode Pengambilan Sampel 

Pengambilan data melalui responden yang dijadikan sebagai sampel dalam 

penelitian ini adalah petani, kelompok tani. Metode pengambilan sampel dilakukan 

dengan teknik purposive sampling, yaitu cara pengambilan sampel dilakukan secara 

disengaja, dimana responden yang dijadikan sebagai sampel adalah petani Desa 

Madiredo dan Desa Bumiaji. Kriteria pengambilan sampel berdasarkan umur 
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tanaman, dari umur 0 (nol) sampai dengan tanaman tidak berproduksi lagi (30 tahun), 

sehingga sampel dapat diolah dalam analisa finansial. 

  

3.3 Metode Pengambilan Data 

 Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data Primer 

merupakan data yang diperoleh langsung dari narasumber atau responden melalui 

pengisian kuesioner dan wawancara. Hal ini untuk mengetahui karakteristik 

responden, pendapatan, biaya pemeliharaan, peralatan, sampai dengan keuntungan 

budidaya apel Desa Madiredo, Kecamatan Pujon serta Desa Bumiaji, Kecamatan 

Bumiaji, kemudian data tersebut dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Data 

sekunder merupakan pelengkap data primer, dalam penelitian ini data sekunder 

meliputi penelitian-penelitian tentang buah apel, instansi pemerintah terkait budidaya 

apel sehingga membantu peneliti. 

 Observasi dilakukan secara langsung dilapangan dengan tujuan memperoleh 

data-data yang dibutuhkan, meliputi kondisi fisik sampai dengan keadaan sosial 

ekonomi masyarakat daerah penelitian. Wawancara  dilakukan dengan menggunakan 

kuesioner yang disiapkan sehingga mempermudah peneliti dalam memperoleh 

informasi dari responden serta informasi dari instansi terkait, seperti data jumlah 

produksi, luas lahan, jumlah populasi dan profil desa. 
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3.4 Metode Analisis Data 

3.4.1 Analisis Finansial 

Menurut Soetriono (2006), analisis finansial adalah analisis kelayakan yang 

melihat dari sudut pandang petani sebagai pemilik. Analisis finansial yang 

diperhatikan didalamnya adalah dari segi aliran dana (cash-flow) yaitu perbandingan 

antara hasil penerimaan atau penjualan kotor (gross-sales) dengan jumlah biaya-biaya 

(total cost) yang dinyatakan dalam nilai sekarang untuk mengetahui kriteria 

kelayakan atau keuntungan suatu proyek. Kriteria-kriteria yang digunakan untuk 

mengetahui kelayakan suatu proyek adalah : Net Present Value (NPV), Internal Rate 

of Return (IRR), Net Benefit-Cost Ratio (Net B/C Ratio), dan Payback Period. 

 

3.4.2 Investasi 

Menurut Eduardus (2010), investasi adalah suatu bentuk pengeluaran modal 

yang bertujuan melakukan  pembelian (asset) fisik seperti pabrik, mesin, peralatan, 

dan persediaan, yaitu investasi fisik atau riil. Dalam pengertian yang lain, Investasi 

adalah komitmen atas dana atau sumber daya lainnya yang ada pada saat ini, yang 

bertujuan untuk mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. Istilah 

investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas. Menginvestasikan 

sejumlah dana pada aset riil (tanah, emas, mesin, obligasi) maupun aset finansial 

(deposito, saham ataupun obligasi) merupakan aktivitas investasi yang umumnya 

dilakukan. 
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3.4.3 Analisis Sensitivitas 

Bertujuan untuk menilai atau melihat apa yang akan terjadi dengan hasil 

analisa proyek jika terdapat sesuatu kesalahan atau perubahan dalam perhitungan 

biaya atau Benefit.  

Selain tujuan diatas berikut beberapa tujuan dari analisa sensitivitas adalah:  

a. Untuk memperbaiki cara pelaksanaan proyek yang sedang 

dilaksanakan. 

b. Untuk memperbaiki design dari pada proyek, sehingga dapat  

meningkatkan NPV. 

c. Untuk mengurangi risiko kerugian dengan menunjukkan beberapa  

tindakan pencegahan yang harus diambil. 

d. untuk mempertimbangkan gambaran ketidakpastian usaha atau bisnis 

yang akan datang. 

 

3.4.4 Biaya Operasional Maintenance (OM) 

Maintenance (pemeliharaan) adalah semua aktivitas yang berkaitan untuk 

menjaga peralatan kegiatan proyek dalam kondisi layak bekerja. Biaya ini merupakan 

biaya yang harus dikeluarkan secara rutin setiap tahunnya selama proyek mempunyai 

umur ekonomis. Biaya-biaya yang harus dikeluarkan ini meliputi : 

 Bahan baku (Bibit, pupuk,pestisida, dll) 

 Bahan bakar (Solar dan Bensin) 
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 Gaji dan Upah 

 Biaya lainnya, seperti jasa konsultan, keperluan kantor (office supplies), dan 

lainnya yang berhubungan dengan kegiatan proyek. 

 

3.4.5  Net Benefit/Cost Ratio (Net B/C Ratio) 

Net B/C Ratio merupakan besarnya tingkat tambahan manfaat dari setiap 

tambahan biaya sebesar satu rupiah. Net B/C Ratio dirumuskan sebagai perbandingan 

antara nilai NPV yang bernilai positif (sebagai pembilang), dengan NPV yang 

bernilai negatif (sebagai penyebut). Untuk menghitung nilai Net B/C terlebih dahulu 

dihitung benefit bersih yang telah di-discount factor (DF) untuk setiap tahun t.  

Secara umum rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

      ⁄   
∑

     

      
 
   

∑
     

      
 
   

            
       

       
 

 

Keterangan: 

Bt = penerimaan yang diterima pada tahun ke-t. 

Ct = biaya yang dikeluarkan pada tahun ke-t. 

I = tingkat suku bunga yang ditetapkan. 

N  = umur ekonomis usaha. 
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Kriteria kelayakan berdasarkan Net B/C, adalah; 

 Net B/C > 1, maka investasi menguntungkan dan layak untuk dijalankan. 

 Net B/C = 1, maka investasi tidak menguntungkan dan tidak merugikan. 

 Net B/C < 1, maka investasi tidak layak untuk dijalankan karena hanya 

menyebabkan kerugian. 

 

3.4.6  Payback Period 

Payback Period merupakan jangka waktu periode yang diperlukan untuk 

membayar kembali (masa kembali dalam berapa tahun) semua biaya-biaya yang telah 

dikeluarkan di dalam investasi suatu proyek atau jangka waktu dimana investasi yang 

ditanamkan kembali. Proses perhitungan dalam payback period yaitu dengan 

menjumlahkan benefit yang diterima dan membandingkan dengan investasi yang 

ditanamkan. payback period diperoleh ketika kumulatif benefit besarnya sama dengan 

kumulatif biaya (kumulatif benefit ≥ kumulatif biaya). Dapat dirumuskan sebagai 

berikut:    

   
 

  
 

Keterangan: 

I = Besarnya biaya investasi yang diperlukan 

Ab = average benefit (rata2 benefit bersih yang diperoleh per tahun) 
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3.4.7  Internal Rate of Return (IRR) 

Internal Rate of Return (IRR) adalah tingkat bunga yang menggambarkan 

bahwa antara Benefit (penerimaan) yang di present value kan dan cost (pengeluaran) 

yang dipresent-valuekan sama dengan nol. IRR merupakan presentase tingkat 

pengembalian  investasi yang diperoleh selama umur proyek. IRR juga merupakan 

tingkat rata-rata keuntungan tahunan bagi pemilik modal (perusahaan) dan biasanya 

dinyatakan dalam satuan persen. Biasanya dalam menentukan nilai IRR (dicari nilai i-

nya) tidak dapat dipecahkan secara langsung, namun dilakukan dengan cara 

interpolasi (mencoba-coba). Prosedurnya adalah sebagai berikut: 

1. Dipilih nilai discount rate i yang dianggap dekat dengan nilai IRR yang benar, 

lalu hitung NPV dari arus benefit dan biaya.  

2. Jika hasil NPV tersebut negatif, hal ini berarti nilai percobaan i terlalu tinggi 

(benefit di waktu yang akan datang di-discount rate dengan terlalu berat yang 

membuat present value biaya melebihi present value benefit). Jadi dipilih nilai 

percobaan i baru yang lebih rendah.  

3. Jika yang terjadi adalah sebaliknya, hasil present value tersebut positif, hal ini 

berarti percobaan i terlalu rendah (benefit di waktu yang akan datang belum di-

discount dengan berat untuk disamakan dengan present value (biaya). Jadi dipilih 

nilai percobaan i baru yang lebih tinggi.  

4. Nilai discount rate pada percobaan pertama dilambangkan dengan i’ dan i” untuk 

percobaan kedua. Nilai percobaan pertama untuk NPV dilambangkan dengan 
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NPV’ dan NPV” untuk percobaan kedua., asalkan salah satu dari kedua perkiraan 

NPV tidak terlalu jauh dari nol (yang merupakan nilai NPV yang benar apabila 

i=IRR), maka perkiraan IRR yang dekat akan diperoleh dengan menggunakan 

persamaan berikut ini:  

 

       
    

          
         

Keterangan: 

i’ = discount rate yang menghasilkan NPV positif 

i “ = discount rate yang menghasilkan NPV negatif 

NPV’ = nilai bersih sekarang yang bernilai positif 

NPV” = nilai bersih sekarang yang bernilai negative 

  

Kriteria kelayakan berdasarkan IRR, yaitu: 

 IRR > tingkat suku bunga yang ditetapkan, berarti investasi Layak dan 

menguntungkan  untuk dilaksanakan. 

 IRR = tingkat suku bunga yang ditetapkan, berarti investasi Impas atau 

menguntungkan dan tidak merugikan juga. 

 IRR < tingkat suku bunga yang ditetapkan, berarti investasi tidak layak untuk 

dilaksanakan. 

 DF yang digunakan menyesuaikan dengan suku bunga yang digunakan oleh bank 

swasta yaitu sebesar 12% . 
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3.4.8  Net Present Value (NPV) 

Merupakan manfaat bersih sekarang yang diperoleh selama umur proyek. 

Maka dengan demikian, NPV merupakan selisih antara nilai sekarang (present value) 

dari manfaat (benefit) dari biaya (cost) pada tingkat suku bunga tertentu. Secara 

sistematis, NPV dirumuskan sebagai berikut: 

    ∑
     

      

 

   

 

Keterangan :  

Bt = penerimaan yang dihasilkan pada tahun ke-t  

Ct = biaya pada tahun ke-t. Biaya ini terdiri dari biaya investasi dan biaya   

        operasional.  

i = tingkat suku bunga yang ditetapkan.  

n = umur ekonomis usaha. 

 

Kriteria kelayakan finansial berdasarkan NPV, yaitu:  

 NPV > nol, berarti layak untuk dilaksanakan karena manfaat yang diperoleh 

lebih besar dari pada biaya.  

 NPV = nol, berarti secara finansial usaha  mengembalikan nilai yang sama 

sebesar modal sosial faktor produksi normal. 

 NPV < nol, berarti usaha tidak layak untuk dilaksanakan karena hanya akan 

mendatangkan kerugian. 
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3.4.9  Gross Benefit/Cost Ratio (Gross B/C Ratio) 

Gross Benefit Cost Ratio adalah perbandingan atau ratio dari jumlah benefit 

kotor dengan biaya kotor yang telah dipresent valuekan. Secara sistematis 

dirumuskan sebagai berikut : 

 

Gross B/C ratio = 
     

     
 

Keterangan : 

PV Bt : Total benefit kotor tahun ke-t 

PV Ct : Total biaya kotor tahun ke-t 

T : tahun 

Kriteria nya ialah sebagai berikut : 

Apabila Gross B/C Ratio > 1 maka, proyek layak untuk dijalankan. Dan sebaliknya 

jika B/C Ratio < 1 , maka proyek tidak akan dipilh. 

 

 

 

 

 

Faktor eksternal 

Ketersediaan 

Harga  


