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BAB III. METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah PO Al-Mubarok yang berlokasi di Jalan 

Indraprasta No. 1, Polehan, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. 

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan studi kasus atau penelitian kasus. 

Penelitian kasus merupakan studi mendalam mengenai unit sosial tertentu, 

yang hasil penelitian itu memberi gambaran luas dan mendalam mengenai unit 

sosial tertentu. Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi ke perusahaan 

dimana peneliti melihat fenomena – fenomena yang terjadi bahwa ada 

permintaan dari konsumen yang belum terealisasi. 

 

C. Definisi Operasional Variabel 

Variabel didefinisikan sebagai salah satu yang akan menjadi obyek 

pengamatan dalam penelitian sebagai faktor-faktor yang berperan dalam 

peristiwa yang akan diteliti. Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Arus Kas (Cash Flow) 

Arus kas adalah jumlah uang yang masuk dan keluar dalam suatu 

perusahaan mulai dari investasi dilakukan sampai dengan berakhirnya 

investasi tersebut (tahunan), serta dinyatakan dalam rupiah (Rp.) 
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2. Biaya Modal (Cost of Capital) 

Biaya Modal (Cost of Capital) adalah biaya riil yang harus dikeluarkan oleh 

suatu perusahaan untuk memperoleh dana baik yang berasal dari hutang, 

saham biasa dan laba ditahan untuk pendanaan suatu investasi yang 

dilakukan perusahaan dan dinyatakan dalam rupiah (Rp). 

3. Payback Period 

Payback Period (PP) adalah teknik analisis terhadap jangka waktu (periode) 

pengembalian investasi suatu proyek atau usaha, diukur dalam satuan tahun. 

4. Net Present Value 

Net Present Value (NPV) adalah metode untuk menganalisis dan 

menghitung penerimaan dan biaya atau pengeluaran dalam nilai bersih saat 

ini, diukur dalam satuan rupiah (Rp). 

5. Internal Rate of Return 

Internal Rate of Return (IRR) adalah alat untuk mengukur tingkat 

pengembalian hasil intern, diukur dalam satuan persentase (%). 

 

D. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kuantitatif berupa laporan arus kas tahun 2013-2017 yang mana pada 

laporan tersebut sudah mampu memenuhi data yang diperlukan peneliti, 

seperti data biaya investasi untuk aset tetap yaitu arus kas, data permintaan 

bus setiap tahunnya, biaya variabel yang berkaitan, serta biaya lainnya. 
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Penelitian ini juga menggunakan data kualitatif berupa keterangan, 

informasi, penjelasan, pendapat dan tanggapan dari pemilik ataupun internal 

perusahaan. 

2. Sumber Data 

Data yang digunakan merupakan data primer. Data ini diperoleh 

dengan mengumpulkan data yang diperlukan dan melakukan observasi 

secara langsung pada lokasi penelitian di PO Al-Mubarok sehingga data 

yang diperoleh lebih akurat. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan mendatangi 

langsung perusahaan terkait. Adapun teknik yang digunakan peneliti adalah 

sebagai berikut: 

1. Observasi 

Teknik ini dengan melakukan pengamatan secara langsung lokasi 

yang menjadi objek penelitian. Tujuan dilakukan observasi untuk 

mengetahui kondisi secara langsung kegiatan operasional pada PO Al-

Mubarok, atau hal-hal lain yang berhubungan erat dengan masalah 

penelitian. 

2. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara 

langsung kepada pihak terkait yaitu kepada bagian humas dan administrasi 

PO Al-Mubarok. Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan 
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langsung sesuai dengan penelirian yang dilakukan. Hal ini dilakukan untuk 

mengumpulkan data terkait gambaran umum perusahaan, kebijakan 

perusahaan yang berhubungan dengan aktiva tetap, jumlah armada yang 

ada, harga beli bus baru, dan informasi lainnya yang diperlukan dalam 

penelitian. 

3. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi dilakukan dengan melihat dan mencatat 

dokumen yang dimiliki perusahaan yang berhubungan dengan penelitian 

yang dilakukan. Data yang dibutuhkan antara lain laporan keuangan/arus 

kas, jumlah permintaan konsumen, jumlah armada yang dimiliki 

perusahaan. 

 

F. Metode Analisis Data 

1. Estimasi Permintaan menggunakan metode trend linier, fungsi persamaan 

sebagai berikut: 

Y = a + bx 

2. Estimasi kebutuhan armada 

𝐾𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑎 =
𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎𝑎𝑛 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 2019

𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 1 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑏𝑢𝑠 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 2018
 

3. Arus Kas (Cash Flow) 

a) Menghitung Initial Investment 

Initial investment = (harga beli aktiva + biaya-biaya investasi) – 

(Proceeds dari penjualan aktiva tetap lama ± pajak atas penjualan 

aktiva) 
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b) Menghitung depresiasi (penyusutan) 

Depresiasi =
Harga Perolehan − Nilai Residu

Umur Ekonomis
 

c) Melakukan peramalan atau estimasi pendapatan menggunakan metode 

trend linier, fungsi persamaannya sebagai berikut: 

Y = a + bx 

d) Operating Cash Flows 

Operating Cash Flows = [(Pendapatan – Biaya (tidak termasuk 

depresiasi dan bunga) – depresiasi) x (1 – T)] + Depresiasi 

e) Terminal Cash Flows 

Terminal Cash Flows = (Proceeds dari penjualan aset baru ± pajak atas 

penjualan aset baru) – (Proceeds dari penjualan aset lama ± pajak atas 

penjualan aset lama) 

4. Biaya Modal (Cost of Capital) 

a) Menghitung besarnya bunga dan angsuran 

b) Menghitung sumber dana investasi dan biaya modal 

𝐾𝑑 =
Beban Utang

Utang Jangka Panjang
 

𝐾𝑒 = 𝐾𝑑  (1 − T) + Premi Risiko 

c) Biaya Modal Rata-Rata Tertimbang 

WACC = 𝑊𝑑 . 𝐾𝑑(1 − 𝑇) + 𝑊𝑒 . 𝐾𝑒 

Keterangan: 

WACC  = Biaya modal rata-rata tertimbang 

𝑊𝑑 = Presentase hutang dari modal 
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𝑊𝑒  = Presentase modal sendiri 

𝐾𝑑  = Biaya hutang 

𝐾𝑒  = Biaya modal sendiri 

𝑇  = Pajak (dalam presentase) 

5. Payback Period (PP) 

PP =
Investasi

Kas Bersih/tahun
𝑥 1 Tahun 

6. Net Present Value (NPV) 

NPV =
𝐾𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 1 

(1 + 𝑟)
+

𝐾𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 2

(1 + 𝑟)2
+ ⋯ +

𝐾𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑁

(1 + 𝑟)𝑛
− 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖 

7. Internal Rate of Return (IRR) 

IRR = 𝑖1 +
𝑁𝑃𝑉1

𝑁𝑃𝑉1 − 𝑁𝑃𝑉2
𝑥 (𝑖2 − 𝑖1) 

Keterangan: 

𝑖1 : Tingkat bunga 1 (tingkat diskonto yang menghasilkan NPV1) 

𝑖2 : Tingkat bunga 1 (tingkat diskonto yang menghasilkan NPV2) 

NPV1  : Net Present Value 1 

NPV2 : Net Present Value 2 

 

G. Uji Hipotesis 

Uji Hipotesis ini digunakan untuk pengujian investasi yaitu 

menggunakan kriteria-kriteria investasi dengan metode capital budgeting 

sebagai berikut: 
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1. Metode Payback Period (PP) 

PP proyek investasi < PP yang disyaratkan maka proyek diterima 

PP proyek investasi > PP yang disyaratkan maka proyek ditolak 

2. Metode Net Present Value (NPV) 

NPV yang diperoleh > 0 maka proyek diterima 

NPV yang diperoleh < 0 maka proyek ditolak 

NPV = 0 maka proyek tersebut mengembalikan sama besarnya dengan nilai 

uang yang ditanamkan 

3. Metode Internal Rate of Return (IRR) 

IRR yang diperoleh > Cost of Capital maka proyek diterima 

IRR yang diperoleh < Cost of Capital maka proyek ditolak 

 


