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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada home industry UD. Bintang Jaya yang 

terletak di Jalan Songowiharjo Gg. Candra No.01 RT 02/RW 09, Kecamatan 

Sawo, Kota Babat Lamongan. Pemilihan tempat penelitian ini dilakukan secara 

sengaja atau purposif dengan pertimbangan bahwa UD. Bintang Jaya merupakan 

salah satu Home industry penghasil wingko yang ada di Kota Babat. Penelitian 

dilaksanakan pada bulan Mei 2018. 

3.2 Jenis Dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dan data kuantitatif. 

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data 

primer diperoleh melalui observasi dan wawancara yang dilakukan dengan 

berbagai pihak terkait dalam topik penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh 

dari data literatur. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Penulis mengumpulkan data-data dan keterangan yang diperlukan dalam 

penelitian ini melalui beberapa cara, yaitu : 

1. Data primer diperoleh dengan cara : 

a. Observasi, yaitu dengan melihat dan mengamati secara langsung objek 

penelitian sehingga dapat diperoleh gambaran yang nyata dari keadaan 

perusahaan. 



 
 

27 

 

b. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan pemilik 

dan karyawan di perusahaan tersebut yang memiliki informasi yang 

diperlukan dalam penelitian. 

2. Data sekunder diperoleh dengan cara : 

a. Penelitian terdahulu 

b. Mempelajari dan mengambil keterangan yang diperlukan dari buku 

c. Bahan-bahan kuliah serta sumber data yang lainnya yang berhubungan 

dengan masalah yang akan diteliti. 

3.4 Metode Pengolahan Dan Analisis Data 

Data yang diperoleh berupa data kualitatif dan kuantitatif. Analisis data 

kualitatif dilakukan untuk mengetahui karakteristik perusahaan wingko tersebut 

yang disajikan pada aspek-aspek non finansial dalam bentuk uraian deskriptif, 

bagan, tabel, dan gambar agar mudah untuk difahami. Dan kuantitatif dilakukan 

untuk mengetahui keadaan perusahaan secara finansial seperti NPV, IRR, Payback 

Period (PP), Gross B/C Ratio dan Net B/C Ratio. Analisis kuantitatif disajikan 

dalam bentuk tabulasi, data tersebut dikelompokkan agar mudah dalam 

melakukan analisis data. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan bantuan alat yaitu kalkulator dan komputer program Microsoft 

Excel. 

UD. Bintang Jaya melakukan proses produksi dengan jumlah produksi 

yang telah ditentukan oleh perusahaan. Ada puncak dimana perusahaan 

mengalami peningkatan produksi yaitu pada saat hari raya, dan pada saat 

perusahaan menerima pesanan dari konsumen untuk acara-acara tertentu. Proses 

produksi dilakukan 26 kali selama satu bulan. Setiap tahunnya UD. Bintang Jaya 
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melakukan proses produksi sebanyak 312 kali. 

Mengetahui apakah pelaksanaan suatu proyek tersebut menguntungkan 

atau tidak, perlu dilakukan evaluasi proyek dengan cara menghitung manfaat dan 

biaya yang diperlukan. Setelah dilakukan identifikasi dan perhitungan terhadap 

semua manfaat dan biaya tersebut, selanjutnya dapat dilakukan perhitungan untuk 

mendapatkan nilai dari kriteria investasi. Metode yang digunakan pada penelitian 

ini untuk analisis kelayakan finansial adalah sebagai berikut : 

3.4.1 Net Present Value (NPV) 

Menurut Umar (2003), Net Present Value merupakan nilai sekarang dari 

suatu proyek. Menghitung nilai sekarang perlu ditentukan dahulu nilai suku 

bunga. Rumus yang digunakan pada Net Present Value adalah sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

NPV = Net Present Value atau Nilai Sekarang 

Σ = Simbol penjumlahan 

t = Periode Waktu atau tahun ke t 

n   = Umur usulan usaha  

CFt  = Aliran kas pada tahun ke t  

R = Tingkat suku bunga atau biaya modal 

I0 = Modal investasi awal. 

Atau  

NPV = PV B - PV O&M - PV I 
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Keterangan : 

I = Investasi  

B = Benefit (penerimaan) 

OM  = Operation & Mantenance (biaya pengeluaran) 

Penilaian kelayakan finansial berdasarkan NPV yaitu : 

 Jika NPV > 0, maka usulan proyek diterima artinya usaha UD. Bintang 

Jaya layak untuk dijalankan 

 Jika NPV < 0, maka usulan proyek ditolak artinya usaha UD. Bintang Jaya 

tidak layak untuk dijalankan 

 Jika NPV = 0, nilai perusahaan usaha UD. Bintang Jaya tetap walau usulan 

proyek diterima ataupun ditolak 

3.4.2 Internal Rate Of Return (IRR) 

Internal Rate of Return (IRR) merupakan suatutingkat 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.  Besarnya selisi antara discount factor tidak boleh melebihi 5 %. Jika 

lebih dari 5 %, maka cara interpolasi ini tidak memberikan hasil angka yang 

benar.  

Menurut Pudjosumarto (1991), formula untuk IRR dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

NPV1 = Net Present Value bernilai positif 
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NPV2 = Net Present Value bernilai negatif 

i1 = Discount Factor (DF) pertama, tingkat bunga yang menghasilkan NPV 

positif 

i2 = Discount Factor (DF) kedua, tingkat bunga yang menghasilkan NPV 

negatif 

Penilaian kelayakan finansial berdasarkan IRR yaitu : 

 IRR > tingkat suku bunga, maka usulan proyek diterima artinya usaha UD. 

Bintang Jaya dapat dilanjutkan 

 IRR < tingkat suku bunga, maka usulan proyek ditolak artinya usaha UD. 

Bintang Jaya lebih baik di hentikan 

 IRR = tingkat suku bunga, maka proyek berada dalam keadaan break even 

point. 

3.4.3 Payback Period (PP)  

Menurut Pudjosumarto (1991),  payback period (PP) merupakam jangka 

waktu periode yang diperlukan untuk mengembalikan modal proyek atau semua 

biaya yang dikeluarkan di dalam investasi suatu proyek.  

Rumus yang digunakan dalam payback Period adalah sebagai berikut : 

 

 

Keterangan : 

I = Investasi 

Ab = Benefit bersih 
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Penilaian kelayakan fonansial berdasarkan Payback Period yaitu : 

 Semakin besar nilai PP, maka semakin lama pengambilan investasi yang 

ditanamnkan 

 Semakin kecil nilai PP, maka semakin cepat pengambilan investasi yang 

ditanamkan  

3.4.4 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. 

Menghitung Gross B/C yaitu rumus yang digunakan adalah sebagai 

berikut : 

 

 

Penilaian berdasarkan Gross B/C Ratio, yaitu : 

 Gross B/C Ratio > 1, maka proyek layak atau usaha UD. Bintang Jaya 

dapat dilaksanakan 

 Gross B/C Ratio < 1, maka proyek tidak layak atau usaha UD. Bintang 

Jaya tidak dapat dilaksanakan.  

 Gross B/C Ratio < 1, maka usaha UD. Bintang Jaya dalam keadaan Break 

Event Point. 
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3.4.5 Net B/C Ratio 

Menghitung Net B/C yaitu perbandingan antara jumlah PV net benefit 

yang positif dengan jumlah PV net benefit yang negatif (Gittinger, 1928). Rumus 

yang digunakan adalah sebagai berikut :  

Atau 

Penilaian kelayakan finansial berdasarkan Net B/C Ratio, yaitu : 

 Net B/C Ratio > 1, maka usaha UD. Bintang Jaya  layak untuk dijalankan

 Net B/C Ratio < 1, maka usaha UD. Bintang Jaya  tidak layak atau tidak

dapat dilaksanakan.

 Net B/C Ratio = 1, maka usaha UD. Bintang Jaya  berada dalam keadaan

break even point yang artinya proyek impas antara biaya dan manfaat

sehingga terserah kepada pengambil keputusan untuk melanjutkan proyek

atau tidak.


