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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Obyek dan Lokasi Penelitian 

Objek yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah usaha Dadi 

Jaya Plastik. Dadi Jaya Plastik merupakan usaha yang bergerak sebagai 

pemasok atau Bandar yang menyediakan bahan gilingan plastik berbahan 

baku PP (Polypropilene) dan HDPE (High Density Polyethilene). PP 

merupakan bahan baku pembuatan sendok bebek, sendok plastik, dll. 

Sedangkan HDPE merupakan bahan baku plastik kresek, dll. Lokasi 

gudang usaha Dadi Jaya Plastik berlokasi di Kendal. 

3.2. Sumber dan Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono  (2013) sumber Primer 

adalah data yang didapatkan secara langsung untuk diolah lebih lanjut 

yaitu berupa dokumen – dokumen perusahaan,  sejarah perkembangan 

perusahaan, struktur organisasi dan lain-lain yang berhubungan 

dengan penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data yang 

diperlukan untuk mendukung hasil penelitian  yang berasal dari 

literatur, artikel dan berbagai sumber lainnya yang berhubungan 

dengan penelitian. Dalam hal ini, data-data yang digunakan untuk 

analisis pengambilan keputusan adalah: 
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3.2.1. Data Primer 

a. Data mengenai profil dan latar belakang berjalannya usaha lama dan 

baru 

b. Data investasi aset tetap yang dibutuhkan untuk ekspansi melalui 

wawancara dengan pemilik Dadi Jaya Plastik dan perusahaan 

pembanding 

c. Data tentang sumber jumlah dana yang disediakan pemilik melalui 

wawancara 

d. Data mengenai biaya-biaya yang belum ada (biaya yang  terjadi jika 

ekspansi) melalui wawancara dan dengan perusahaan pembanding 

e. Data mengenai kapasitas produksi melalui wawancara dengan 

perusahaan pembanding 

f. Data mengenai harga jual melalui wawancara dengan Dadi Jaya 

Plastik dan perusahaan pembanding 

3.2.2. Data Sekunder 

a. Data penjualan Dadi Jaya Plastik selama tahun 2013-2016 melalui 

dokumentasi 

b. Data laba  Dadi Jaya Plastik selama tahun 2013-2016 melalui 

dokumentasi 

c. Bukti transaksi pembelian bahan baku dan biaya-biaya yang 

dikeluarkan dalam proses penggilingan plastik dari Surya Abadi 

Plastik (perusahaan pembanding) melalui dokumentasi. 
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Tabel 3.1. Data biaya-biaya sebagai penggiling dari perusahaan 

pembanding 

No Aktivitas 

Klasifikasi 

Biaya 

tetap 

Biaya 

Variabel 

1 Pembelian bahan baku 

     Biaya kirim bahan baku   √ 

        Biaya bongkar muat di pengepul   √ 

     Biaya bongkar muat di penggilingan   √ 

     Beli bahan baku   √ 

        Hitam  

        Ember 

        Putihan 

2 Penyortiran 

     Biaya sortir   √ 

3 Penggilingan 

     Biaya giling   √ 

     Biaya ganti oli mesin giling √   

     Biaya solar mesin giling   √ 

     Biaya sabun   √ 

4 Pengeringan 

     Biaya solar mesin sentri   √ 

     Biaya oli mesin giling √   

5 Pengiriman     

  

   Biaya bongkar muat dari 

penggilingan ke truk   √ 

  

   Biaya bongkar muat dari truk ke 

pabrik   √ 

     Biaya karung   √ 

     Biaya pengiriman √   

6 Lain-lain 

     Biaya sewa √   

     Biaya depresiasi √   

Sumber: lampiran 3 (wawancara pada Surya Abadi Plastik no 10), lampiran 5 



 
 

24 
 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam proses pengumpulan data, teknik yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

3.3.1. Wawancara 

Wawancara adalah komunikasi dua arah yang dilakukan dengan 

tujuan untuk mendapatkan data dari responden yang dapat dilakukan 

dengan percakapan. Masalah utama dalam wawancara personal yang 

biasa ditemuui adalah responden tidak memberikan jawaban dengan 

benar karena tidak memahami pertanyaan yang diajukan atau karena 

responden enggan menjawab sebab pertanyaan terkait dengan rahasia 

perusahaan (Hartono, 2014). Wawancara dilakukan dengan dua orang 

responden, yaitu pemilik Dadi Jaya Plastik sebagai objek penelitian, 

dan pemilik Surya Abadi Plastik sebagai perusahaan pembanding. 

Wawancara terhadap pemilik Dadi Jaya Plastik dilakukan untuk 

memperoleh data primer berupa profil perusahaan, data investasi yang 

dibutuhkan, sumber dana, biaya, kapasitas produksi, dan harga jual. 

Sedangkan wawancara dengan pemilik Surya Abadi Plastik dilakukan 

untuk memperoleh data primer berupa biaya-biaya tunai yang 

dibebankan dalam menjalankan usaha penggilingan plastik. 

3.3.2. Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2013) “dokumen dapat juga diartikan 

sebagai catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berisi tulisan, 
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gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang 

berbentuk tulisan isinya dapat berupa catatan harian, sejarah 

kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. 

Dokumen yang berbentuk gambar isinya dapat berupa foto, gambar 

hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya isinya 

dapat berupa karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan 

lain-lain. Studi dokumen digunakan sebagai pelengkap data dari 

penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian 

kualitatif.”  Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk 

memperoleh data sekunder berupa data penjualan, laba selama tahun 

2013-2016 dan harga jual gilingan plastik PP dan HDPE untuk 

perhitungan analisis capital budgeting. 

3.4. Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah 

berupa pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan oleh penulis 

sebelum melakukan wawancara secara personal dengan pemilik Dadi 

Jaya Plastik dan Surya Abadi Plastik yang berisi pertanyaan seputar 

data investasi, sumber dana untuk melakukan ekspansi, kapasitas 

mesin yang digunakan untuk ekspansi, harga jual gilingan plastik PP 

dan HDPE, dan HPP jika produksi sendiri. Daftar pertanyaan untuk 

mengambil data primer terlampirkan.  Sedangkan untuk mengetahui 

data-data sekunder diperoleh dengan mengumpulkan catatan-catatan 
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historis mengenai data penjualan dan laba serta nota-nota atas biaya 

yang berhubungan dengan usaha penggilingan. 

3.5. Definisi dan pengukuran variabel 

3.5.1. Net Present Value 

Net Present Value adalah selisih antara jumlah seluruh atau total aliran 

kas bersih yang dan proyeksinya yang di present value-kan dengan 

total investasi awal proyek tersebut atau dapat dirinci menjadi: Jika 

tidak tolak investasi 

Jika net present value (NPV) sama atau lebih dari nol, terima proposal 

investasi. Jika tidak maka tolak investasi 

Aliran kas diperoleh dari arus kas masuk bersih yang diproyeksikan 

yang kemudian didiskontokan dengan hurdle rate (tingkat 

pengembalian minimum). Arus kas masuk bersih berupa modal awal 

berupa kas dan penerimaan dari hasil penjualan bahan gilingan  dari 

usaha penggilingan plastic yang terdiri dari jenis PP (bening, putih, 

hitam dan warna) dan HDPE (bening, putih, dan warna)  yang 

diselisihkan dengan biaya sewa dan biaya reparasi mesin. 

Investasi awal adalah modal yang harus dikeluarkan pada awal 

memulai usaha penggilingan plastik. Investasi yang dibutuhkan 

berupa bangunan luas 24 m
2
, mesin penggiling, mesin penggerak 

(diesel) 24pk, mesin sentry, dan biaya persiapan (untuk membangun 

bak, jalur) 

NPV = total nilai sekarang aliran kas bersih – total investasi awal 
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3.5.2. Internal Rate of Return  

Internal rate of return (IRR) adalah tingkat diskonto (discount rate) 

yang diperoleh dengan menjumlahkan investasi awal dengan 

pembagian antara NPV 1 dan selisih antara NPV1 dan NPV 2 yang 

sudah dikalikan dengan selisih discount factor atau dapat dirinci 

menjadi rumus berikut: 

Jika IRR sama dengan atau lebih besar dari pada hurdle rate (Return 

of investment), maka investasi terima investasi. Jika tidak maka 

investasi dapat ditolak. 

Investasi awal adalah modal yang harus dikeluarkan pada awal 

memulai usaha penggilingan plastik. Investasi yang dibutuhkan 

berupa bangunan luas 24 m
2
, mesin penggiling, mesin penggerak 

(diesel) 24pk, mesin sentry, dan biaya persiapan (untuk membangun 

bak, jalur) 

Discount factor 1 dan discount factor 2 ditentukan dengan mencoba 

mencari tingkat yang dimasukkan ke dalam rumus NPV sehingga 

hasil NPV mendekati 0. Discount factor 1 menghasilkan nilai NPV 

positif, sedangkan discount factor 2 menghasilkan NPV negatif 

Hurdle rate ditentukan dengan membandingkan laba setelah pajak 

dengan modal yang dimiliki oleh pemilik usaha 

IRR = i1 +  
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3.5.3. Payback Period 

Payback Period adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk arus kas 

masuk dari proyek untuk mengakumulasi jumlah yang dapat menutup 

jumlah investasi dengan cara membagikan total investasi awal dengan 

total akumulasi arus kas masuk setiap tahun.  

Usulan investasi akan diterima apabila tingkat pengembalian yang 

dihitung dengan metode PP atas investasi yang direncanakan lebih 

cepat dari perkiraan perusahaan dan usulan investasi akan ditolak 

apabila tingkat pengembalian yang dihitung dengan metode PP 

menunjukan lebih lambat dari perkiraan perusahaan. 

Investasi awal adalah modal yang harus dikeluarkan pada awal 

memulai usaha penggilingan plastik. Investasi yang dibutuhkan 

berupa bangunan luas 24 m
2
, mesin penggiling, mesin penggerak 

(diesel) 24pk, mesin sentri, dan biaya persiapan (untuk membangun 

bak, jalur).  

Aliran kas diperoleh dari arus kas masuk bersih yang diproyeksikan 

yang kemudian didiskontokan dengan hurdle rate (tingkat 

pengembalian minimum). Arus kas masuk bersih berupa modal awal 

berupa kas dan penerimaan dari hasil penjualan bahan gilingan  dari 

usaha penggilingan plastic yang terdiri dari jenis PP (bening, putih, 

hitam dan warna) dan HDPE (bening, putih, dan warna)  yang 

diselisihkan dengan biaya sewa dan biaya reparasi mesin. 

Payback period =  

 



 
 

29 
 

ARR =   

=  

 

3.5.4. Accounting Rate of Return 

Accounting Rate of Return adalah tingkat yang diperoleh dengan 

membagikan rata-rata laba bersih setelah pajak dengan total investasi 

awal untuk ekspansi usaha penggilingan cacahan plastik. Jika 

ARR>IRR maka terima investasi, sedangkan jika ARR<IRR maka 

tolak investasi. 

Rata-rata laba bersih diperoleh dari proyeksi pendapatan per tahun 

dikurangkan dengan proyeksi HPP per tahun, beban operasi per tahun, 

depresiasi, dan pajak kemudian dirata-rata hingga mendapatkan  rata-

rata laba bersih.  

Proyeksi HPP terdiri dari biaya  

Beban operasi terdiri dari biaya sewa, biaya transportasi, biaya makan, 

biaya reparasi mobil, biaya reparasi mesin  

3.5.5. Profitability Index 

Profitability Index adalah metode untuk menghitung kelayakan 

investasi (ekspansi) dengan cara membandingkan  present value arus 

kas masuk dengan present value investasi awal. Usulan investasi 

diterima apabila tingkat PI > 1, sedangkan jika PI < 1 maka tolak 

investasi.  

 =  
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3.6. Langkah-langkah analisis data 

1) Menghitung target produksi berdasarkan hasil wawancara dengan Dadi 

Jaya Plastik. 

2) Mengumpulkan data Initial Investment dengan wawancara dan 

menjumlahkan seluruh rencana investasi yang dibutuhkan untuk 

ekspansi perusahaan.  

3) Menghitung biaya depresiasi mesin dengan menggunakan metode garis 

lurus 

4) Menghitung rata-rata harga jual berdasarkan harga jual perusahaan 

pembanding dan data harga jual pemilik 

5) Menghitung harga pokok penjualan yang dengan cara menjumlahkan 

biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya operasional untuk 

memproduksi gilingan plastik dengan acuan data dari perusahaan 

pembanding dan biaya-biaya lainnya  

6) Menghitung arus kas 

7) Menghitung laba dengan menyelisihkan pendapatan (langkah 3) dengan 

HPP (langkah 5),  

8) Menentukan hurdle rate berdasarkan wawancara dengan Dadi Jaya 

Plastik 

9) Analisis investasi dengan menggunakan teknik perhitungan-perhitungan 

dalam capital budgeting yaitu: 

a. NPV (Net Present Value) 

Rumus: 

NPV =  Arus kas masuk nilai sekarang– Investasi awal nilai sekarang  

sesekarangsekarangInvestmentInvestmentInvestment 
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Jika nilai NPV ≥ 0 maka keputusan ekspansi diterima. 

Jika nilai NPV ≤ 0 maka keputusan ekspansi ditolak. 

b. IRR (Internal Rate of Return) 

Rumus: 

IRR  =  

Jika nilai IRR > hurdle rate, maka keputusan ekspansi diterima. 

Jika nilai IRR < hurdle rate, maka keputusan ekspansi ditolak. 

c. PB (Payback Period) 

Rumus: 

Payback period =  

Jika PB > 6 bulan, maka keputusan ekspansi diterima. 

Jika PB < 6 bulan, maka keputusan ekspansi ditolak. 

d. ARR (Accounting Rate of Return)  

Rumus: 

ARR = 
 

Jika ARR> IRR, maka keputusan ekspansi diterima. 

Jika ARR< IRR, maka keputusan ekspansi diterima. 

e. PI (Profitability Index) 

Rumus: 

PI =  

Jika PI > 0, maka keputusan ekspansi diterima. 
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Jika PI < 0, maka keputusan ekspansi ditolak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


