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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kantor pusat Nyaman Asri yang ada di Ruko Sulfat 

Niaga Kav.3 Jln. Simpang Sulfat Selatan, Malang. 

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian studi kasus yaitu dengan 

meggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian deskriptif ini dapat 

memberikan gambarkan keadaaan objek sekarang berdasarkan fakta-fakta. 

 

C. Definisi Operasi Variabel 

Definisi operasional merupakan definisi untuk batasan pengertian tentang 

variabel yang sedang diteliti yang didalamnya terkadung indikator yang 

digunakan untuk mengukur variabel yang bersangkutan. Variabel-variabel 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Arus Kas (Cash Flow) 

Arus kas menggambarkan berapa uang yang masuk (cash in) keperusahaan 

dan jenis-jenis pemasukan lainnya dan juga menggambarkan berapa uang 

yang keluar (cash out) serta jenis-jenis biaya yang dikeluarkan dalam satu 
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tahun pada suatu perusahaan mulai dari investasi dilakukan sampai dengan 

berakhirnya investasi tersebut. 

2. Biaya Modal (Cost of Capital) 

Cost of Capital merupakan biaya riil yang harus dikeluarkan oleh 

perusahaan untuk memperoleh dana baik hutang, saham preferen, saham 

biasa, maupun laba ditahan untuk mendanai suatu investasi perusahaan. 

3. Payback Period 

Payback Period adalah jangka waktu yang dibutuhkan untuk 

mengembalikan nilai investasi melalui peerimaan-penerimaan yang 

dihasilkan oleh proyek investasi tersebut, periode permbayaran kembali 

ini mengukur seberapa cepatan dana investasi bisa dikembalikan. 

4. Net Present Value 

Nilai tunai bersih saat ini (NPV) yaitu metode yang menghitung manfaat 

atau penerimaan dan biaya atau pengeluaran dalam nilai bersih saat ini 

dalam satuan rupiah, NPV ini memperhitungkan nilai waktu dari uang atau 

arus kas selama usia ekonomis aset tetap sampai pada nilai sisa aset 

tersebut. 

5. Internal Rate of Return 

IRR merupakan suatu tingkat bunga yang menunjukkan nilai bersih 

sekarang sama dengan jumlah seluruh investasi proyek, atau tingkat bunga 

yang menghasilkan nilai bersih sekarang sama dengan nol dalam satuan 

persen. IRR ini memperhitungkan nilai uang yang disebabkan sektor 

waktu, usia ekonomis suatu aset dan menghitung adanya nilai aset. 
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D. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa data pada laporan 

laporan arus kas pada tahun 2014-2018, laporan arus kas pada tahun tersebut 

sudah bisa memenuhi data yang di butuhkan peneliti. Penelitian ini juga 

menggunakan data kualitatif berupa informasi, penjelasan, dan tanggapan dari 

pemilik perusahaan. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh 

langsung dari perusahaan travel Nyaman Asri, sehingga data yang diperoleh 

lebih akurat. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengambilan data dilakukan dengan mendatangi langsung ke 

perusahaan, beberapa teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu : 

1. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan cara datang langsung ke kantor dan 

melakukan tanya jawab langsung kepada bapak Anwari pemilik Travel 

Nyaman Asri  untuk mengetahui gambaran umum tentang perusahaan, dan 

untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, berupa 

jumlah permintaan penumpang, biaya – biaya operasional, sejarah 

perusahaan, dan lainnya. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan dengan cara pencatatan data dan pengambilan 

data dalam perusahaan yang dibutuhkan dalam penelitian, seperti laporan 
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keuangan perusahaan, jumlah permintaan, dan  informasi perusahaan yang 

lainnya. 

 

F. Teknik Analisis Data 

1. Cash flow 

a. Investasi Awal (Initial Investment) 

Investasi Awal = (harga beli aktiva + biaya-biaya investasi)  

b. Perhitungan Depresiasi 

Depresiasi = 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛−𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢

𝑈𝑚𝑢𝑟 𝑒𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠
 

c. Perhitungan estimasi permintaan dengan metode trend linier 

Y = a + bx 

d. Arus Kas Operasi (Operating Cash Flow) 

1) Seluruh aktivitas didanai oleh modal sendiri 

Operasional Cash Flow = EAT + Depresiasi 

2) Seluruh aktivitas didanai oleh modal asing 

Operasional Cash Flow = EAT + Depresiasi + Bunga (1 – Tax) 

e. Arus Kas Penutupan (Terminal Cash Flow) 

Arus Kas Penutupan = (Proceeds dari penjualan aset baru ± pajak atas 

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

penjualan aset lama) 
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2. Cosh of capital 

a. Pembiayaan investasi yang menggunakan modal sendiri 

ROE = 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙
 

b. Pembiayaan investasi yang menggunakan modal pinjaman 

Kt = kb (1-t) 

Keterangan  

Kt = biaya hutang jangka pendek setelah pajak 

Kb = biaya hutang jangka pendek sebelum pajak yaitu sebesar tingkat 

bunga pajak 

T = tingkat pajak 

c. Menghitung biaya modal rata – rata tertimbang 

WACC = 𝑊𝑑 .𝐾𝑑 (1-T) + 𝑊𝑒 .𝐾𝑒 

Keterangan: 

WACC = Biaya modal rata-rata tertimbang 

𝑊𝑑   = Presentase hutang dari modal 

𝑊𝑒   = Presentase modal sendiri 

𝐾𝑑  = Biaya hutang 

𝐾𝑒  = Biaya modal sendiri 

T  = Pajak (dalam presentase) 
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3. Payback period 

Investasi 

Kas bersih tahun 1   _ 

Hasil 

Kas bersih tahun ke n   _ 

Sisa  

 

Terus dikurangi proceed setiap tahunnya sampai tidak bisa dikurangi tahun 

berikutnya, maka sisa proceed tahun terakhir dibagi proceed tahun 

selanjutnya. 

 

PP = 
sisa 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑒𝑑

proceed tahun selanjutnya
 x 12 bulan = bulan 

 

 

4. Net present value 

𝑁𝑃𝑉 =  𝐼0 −  (∑
𝐶𝐼𝐹𝑡

1(1 + 𝐾)𝑡

𝑛

𝑡=0

) 

Keterangan : 

𝐼0 = Nilai investasi awal 

𝐶𝐼𝐹𝑡 = Aliran kas neto (proceeds pada periode t) 

K  = Discount rate / cost of capital 

T  = Jangka waktu investasi (umur proyek investasi) 

 

5. Internal rate of return 

 

IRR = 𝑖1 +
𝑁𝑃𝑉1

𝑁𝑃𝑉1−𝑁𝑃𝑉2
× (𝑖1 − 𝑖2) 
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Keterangan : 

𝑖1 = Tingkat bungan 1 (tingkat discount rate yang  

                 menghasilkan 𝑁𝑃𝑉1) 

𝑖2 = Tingkat bunga 1 (tingkat discount rate yang   dihasilkan 𝑁𝑃𝑉2) 

𝑁𝑃𝑉1 = Net Present Value 1 

𝑁𝑃𝑉2 = Net Present Value 2 

 

6. Uji Hipotesis 

a. Payback Period 

PP > umur ekonomis investasi = Tidak layak 

PP < umur ekonomis investasi = Layak 

b. Net Present Value 

Bila selisish antara PV dari cashflow lebih besar berarti terdapat NPV 

positif, artinya proyek investasi layak, sebaliknya bila PV dari cashflow 

lebih kecil dibanding PV investasi, maka NPV negatif dan investasi 

dipandang tidak layak 

c. Internal Rate of Return 

IRR > WACC, berarti usaha dapat dilanjutkan 

IRR < WACC, usaha lebih baik di tolak atau dihentikan 
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