
26 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek dan Lokasi Penelitian 

Objek penelitian ini adalah usaha Café de Elven di Semarang. Lokasi 

penelitian adalah Bendan Ngisor, Kota Semarang, Jawa Tengah. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang 

mempunyai karakteristik tertentu. Anggota populasi disebut dengan elemen 

populasi. Masalah populasi timbul terutama pada penelitian opini yang 

menggunakan metode survey sebagai teknik pengumpulan data (Sugiyono, 2013). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh warga masyarakat yang menyukai kopi 

terutama karyawan dan mahasiswa di Bendan Ngisor, Semarang. 

3.2.2 Sampel 

Sampel yaitu peneliti dapat meneliti seluruh elemen populasi disebut 

dengan sensus atau meneliti sebagian dari elemen-elemen populasi disebut 

penelitian sampel (Sugiyono, 2013). Penentuan sampel dalam penelitian ini 

penggunakan purposive sampling yaitu metode pengambilan sampel dengan 

menggunakan kriteria tertentu (Sugiyono, 2013). 

Hal tersebut dilakukan agar data yang diperoleh sesuai dengan tujuan 

penelitian dan relatif dapar dibandingkan dengan hasil penelitiaan sebelumnya. 

Kriteria – kriteria tersebut antara lain: 

1. Orang yang menyukai minum kopi di cafe. 

2. Berprofesi sebagai karyawan dan mahasiswa. 

Jumlah sampel yang akan di ambil dalam penelitian ini sejumlah 100 orang. 

Data-data yang akan dikumpulkan diantaranya : 

1. Jenis kopi yang disukai para penikmat kopi 

2. Harga kopi 
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3. Kondisi dan situasi cafe seperti apa yang disukai para penikmat kopi 

4. Pelayanan kepada para penikmat kopi 

5. Kelayakan Cafe de Elven menurut para penikmat kopi 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data penelitian berkaitan dengan sumber data dan pemilihan metode 

yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data penelitian (Sugiyono, 2013). 

Intrumen yang digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian ini diadopsi 

dari penelitia-penelitian terdahulu yang telah banyak digunakan penelitit 

sebelumnya. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli (Sugiyono, 2013). 

Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer melalui metode survey 

lapangan dengan kuesioner. Sumber data dari penelitian ini adalah pendapat atau 

simpulan dari warga masyarakat yang suka kopi adalah data yang didapatkan secara 

langsung dari hasil wawancara ataupun kuesioner kepada narasumber dan 

responden. 

3.3.1 wawancara 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menginterview 

narasumber dalam jumlah responden yang lebih sedikit dengan permasalahan yang 

harus diketahui lebih mendalam. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur 

ataupun tidak terstruktur.Wawancara terstruktur dilakukan dengan mempersiapkan 

instrumen pertanyaan terlebih dahulu, serta menggunakan alat bantu seperti 

gambar, brosur, ataupun alat perekam untuk membantu melancarkan kegiatan 

wawancara. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas 

dimana peneliti melakukan wawancara tanpa menyiapkan pertanyaan atau panduan 

wawancara. (Sugiyono, 2013). Wawancara yang akan dilakukan pada penelitian ini 

adalah wawancara terstruktur karena telah mempersiapkan pertanyaan untuk 

wawancara dengan tujuan agar wawancara yang dilakukan dapat lebih terarah serta 

sesuai dengan tujuan dari penelitian yang akandilakukan. Dalam wawancara ini 

data yang dikumpulkan sama seperti data kuesioner karena dengan didukung  

wawancara data akan lebih akurat, data yang akan dikumpulkan diantaranya : 
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1. Jenis kopi yang disukai para penikmat kopi 

2. Harga kopi 

3. Kondisi dan situasi cafe seperti apa yang disukai para penikmat kopi 

4. Pelayanan kepada para penikmat kopi 

Kelayakan Cafe de Elven menurut para penikmat kopi  

3.3.2 Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang yang dilakukan 

dengan cara memberikan pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawab dengan variabel yang telah diketahui oleh peneliti. Kuesioner 

digunakan untuk responden yang jumlahnya lebih besar. Pernyataan pada kuesioner 

bisa tertutup ataupun terbuka. Pada penelitian tentang rencana bisnis ini juga akan 

dilakukan pemberian kuesioner kepada responden sesuai dengan kriteria yang telah 

ditentukan. Kuesioner yang dibagikan melalui Google form dengan alasan agar 

dapat lebih mudah untuk sampai ke responden dikarenakan terdapat beberapa 

responden yang hanya dapat mengisi formulir ketika sudah selesai bekerja atau 

malam hari. 

Tabel 3.1 

Jenis dan Sumber Data 

Aspek 

yang 

diteliti 

Data Keterangan 
Jenis 

Data 

Metode 

pengumpula

n Data 

Sumber 

Aspek 

Hukum 

Surat Izin 

Usaha 

Perdaganga

n 

Ijin Data 

primer 

Wawancara Dinas 

Perdagangan 

Kota 

Semarang, 

Dinas 

Kesehatan 

Kota 

Semarang 

Tanda 

Daftar 

Perusahaan 

Ijin Data 

primer 

Wawancara 

NPWP Ijin Data 

primer 

Wawancara 
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Aspek 

yang 

diteliti 

Data Keterangan 
Jenis 

Data 

Metode 

pengumpula

n Data 

Sumber 

Nomor 

Induk 

Berusaha 

(NIB) 

Ijin Data 

primer 

Wawancara 

Aspek 

Pemasara

n 

Segmenting  Demografis 

(usia, jenis 

kelamin) 

Data 

primer 

Observasi  Responden 

yang dibagi 

kuesioner 

Geografis 

(Masyaraka

t di Bendan 

Ngisor) 

Data 

primer 

Kuesioner  Masyarakat 

Bendan 

Ngisor 

(Karyawan 

dan 

Mahasiswa) 

Perilaku  Data 

primer 

Observasi  Responden 

yang dibagi 

kuesioner 

Targeting  Memilih 

target yang 

potensial 

Data 

primer 

Observasi  Hasil dari 

data 

segmentasi 

Positioning Kelebihan 

yang 

dimiliki 

Data 

primer 

Observasi 

pesaing 

Double 

Scoop & 

Tree Cafe, 

Moment 

Coffee & 

Space dan 

Kopitiga 
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Aspek 

yang 

diteliti 

Data Keterangan 
Jenis 

Data 

Metode 

pengumpula

n Data 

Sumber 

Bauran 

pemasaran 

Produk  Data 

primer 

Observasi 

pesaing 

Kualitas 

produk yang 

ditawarkan 

pesaing 

Price  Data 

primer 

Observasi 

pesaing 

Harga yang 

ditawarkan 

pesaing 

Place  Data 

primer 

Observasi  Tempat 

distribusi 

Promotion  Data 

primer 

Observasi  Prilaku 

masyarakat 

People  Data 

primer 

Observasi 

pesaing 

Konsumen 

Process Data 

primer 

Observasi 

pesaing 

Double 

Scoop & 

Tree Cafe, 

Moment 

Coffee & 

Space dan 

Kopitiga 

Physical 

evidence 

Data 

primer 

Observasi 

pesaing 

Double 

Scoop & 

Tree Cafe, 

Moment 

Coffee & 

Space dan 

Kopitiga 
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Aspek 

yang 

diteliti 

Data Keterangan 
Jenis 

Data 

Metode 

pengumpula

n Data 

Sumber 

Aspek 

operasion

al 

Lokasi  Lokasi 

operasi 

Data 

primer 

Observasi   Lokasi 

produksi 

Volume 

operasi 

Kemampua

n produksi  

Data 

primer 

Observasi Kecakapan 

SDM 

Mesin dan 

peralatan 

Mesin dan 

peralatan 

yang 

digunakan 

Data 

primer 

Observasi Peralatan 

yang 

digunakan 

Bahan baku 

dan bahan 

penolong 

Bahan yang 

digunakan 

untuk 

produksi 

Data 

primer 

Observasi Bahan baku 

Tenaga 

kerja 

Jumlah 

tenaga 

kerja 

Data 

primer 

Observasi Kebutuhan 

SDM 

Tata letak Tata ruang 

yang 

dibutuhkan 

untuk 

produksi 

Data 

primer 

Observasi Kemudahan 

menggunaka

n 

Aspek 

SDM 

Identifikasi 

kebutuhan 

tenaga 

kerja 

Jumlah 

tenaga yang 

dibutuhkan 

Data 

primer 

Observasi Tingkat 

kesulitan 

pekerjaan 

Rekrutmen Pembukaan 

lowongan 

kerja 

Data 

primer 

Observasi Sesuai 

jumlah yang 

dibutuhkan 
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Aspek 

yang 

diteliti 

Data Keterangan 
Jenis 

Data 

Metode 

pengumpula

n Data 

Sumber 

Deskripsi 

pekerjaan 

Gambaran 

dari 

pekerjaan 

karyawan 

Data 

primer 

Observasi Double 

Scoop & 

Tree Cafe, 

Moment 

Coffee & 

Space dan 

Kopitiga 

Pelatihan Pemberian 

program 

pelatihan 

yang 

mendukung 

kompetensi 

Data 

primer 

Observasi Double 

Scoop & 

Tree Cafe, 

Moment 

Coffee & 

Space dan 

Kopitiga 

Sistem 

upah 

Sistem gaji, 

upah, 

insentif 

Data 

primer 

Observasi Double 

Scoop & 

Tree Cafe, 

Moment 

Coffee & 

Space dan 

Kopitiga 

Aspek 

Keuangan 

Kebutuhan 

dana 

Data 

keuangan 

perusahaan 

Data 

perkiraa

n 

Perhitungan  Berdasarkan 

aspek 

operasi 

Sumber 

dana 

Perkiraa

n dana 

Perhitungan  Aset pribadi 
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Aspek 

yang 

diteliti 

Data Keterangan 
Jenis 

Data 

Metode 

pengumpula

n Data 

Sumber 

Proyeksi 

neraca 

Laporan 

keuanga

n 

Perhitungan  Perkiraan 

pendapatan 

dan 

pengeluaran 

Proyeksi 

laba rugi 

Laporan 

keuanga

n 

Perhitungan  Perkiraan 

laba rugi 

Proyeksi 

aliran kas 

Laporan 

keuanga

n 

Perhitungan  Perkiraan 

aliran kas 

 

 

 

3.4 Analisis Data 

3.4.1 Alat analisa data 

Alat untuk menganalisa data yang ada pada perencanaan bisnis Café de 

Elven adalah dengan cara non statistik yaitu menggunakan analisis laporan 

keuangan dan analisis penilaian investasi yaitu payback periode, NPV, IRR, serta 

PI. Untuk analisa secara statistik yaitu akan digunakan analisa statistik yaitu dengan 

statistik deskriptif dimana hasil dari jawaban responden akan dilakukan analisa 

secara deskriptif. 

3.4.2 Teknik Analisis Data 

3.4.2.1 Aspek Hukum 

Aspek ini diteliti dengan menanyakan legalitas dan ijin usaha dengan indikator 

sebagai berikut : 

a. Surat Izin Usaha Perdagangan 

b. Tanda Daftar Perusahaan 

c. NPWP 
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d. Nomor Induk Berusaha (NIB) 

Analisis pada aspek hukum ini dilakukan dengan melalui checklist untuk 

mengetahui kelengkapan ijin usaha Café de Elven.  

3.4.2.2 Aspek Pemasaran 

Tahapan analisa data pada aspek pemasaran yaitu untuk data hasil 

wawancara akan dianalisis dengan teknik analisa taksonomi yang merupakan 

penjabaran secara rinci dari suatu fenomena dan komponensial yang menganalisis 

data dengan lebih detail dan terfokus untuk dapat mengidentifikasikan marketing 

mix dan juga segmenting, targeting, dan positioning agar mengetahui apakah dapat 

diimplementasikan atau tidak. Sedangkan untuk data jawaban responden, akan 

dilakukan analisa secara statistik deskriptif dengan cara deskriptif. Kemudian akan 

diidentifikasi bagaimana dalam menetukan segmenting, targeting, positioning, 

serta marketing mix 

a. Segmenting 

Untuk teknik analisis data pada segmentasi akan dianalisa secara deskriptif 

sesuai dengan data pendapatan yang diperoleh dari hasil survey. Setelah itu akan 

dilakukan pengelompokan berdasarkan usia, jenis kelamin, serta pendapatan. 

Identifikasi penetapan segmen juga dilakukan berdasarkan wilayah atau lokasi, 

kemudian karakter atau gaya hidup dari calon konsumen.  

b. Targeting 

Untuk penetuan target analisa yang dilakukan adalah berdasarkan hasil data 

yang didapatkan dari responden dan narasumber mengenai segmentasi pasar yang 

ada, kemudian dari kategori pada segmentasi pasar tersebut dievaluasi apakah 

sudah sesuai untuk diimplementasikan pada usaha peneliti, jika analisa secara 

taksonomi( analisa detail pada kategori) sudah didapat kemudian akan ditarik 

kesimpulan mengenai pemilihan target pasar yang berpotensi untuk dituju 

disesuaikan dengan data yang diperoleh pada hasil wawancara ataupun kuesioner. 

c. Positioning 

Pada positioning akan dilakukan analisa dengan teknik domain dan teknik 

analisa taksonomi dimana dari elemen pernyataan atau indikator pada data yang 

didapat dari kuesioner ataupun wawancara akan dianalisa secara keseluruhan, 
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setelah itu analisa dilanjutkan dengan mengidentifikasi keunggulan yang ada pada 

produk dari usaha Cafe de Elven dari pada pesaing yang ada. Setelah identifikasi 

dilakukan maka akan dilakukan pengambilan kesimpulan mengenai keunggulan 

produk dari usaha ini dan juga citra merek yang dimiliki telah mampu untuk 

menghadapi persaingan atau belum dapat menghadapi persaingan serta melakukan 

pemilihan mengenai keunggulan dalam persaingan usaha. 

Penetapan STP dilakukan dengan analisis berikut: 

a. Membagikan kuesioner kepada konsumen terhadap indikator aspek 

pemasaran. Kuesioner yang diberikan kepada konsumen meliputi: 

1) Kesesuaian manfaat produk yang diberikan kepada konsumen 

2) Harga produk 

3) Harga produk pesaing 

4) Kualitas produk 

5) Deskripsi coffee shop favorit di Semarang 

b. Melakukan wawancara kepada pemilik coffee shop terhadap indikator 

aspek pemasaran. Wawancara yang dilakukan meliputi : 

1) Jenis pasar 

2) Bentuk penjualan saat ini 

3) Kondisi pasar (apakah over supply atau under supply) 

4) Gambaran pesaing 

5) Segmen  

6) Target pasar  

7) Posisi di pasar 

8) Keunggulan kompetitif perusahaan dilihar dari Product, Price, dan 

Positioning 

c. Melakukan rekap kuesioner untuk mengetahui gambaran persepsi 

responden terhadap indikator aspek pemasaran. 

Melakukan rekap wawancara dari pemilik coffee shop terhadap indikator 

STP untuk memperkuat hasil kuesioner. 

d. Marketing mix 
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Pada indikator ini akan dilakukan analisa secara komponensial dengan cara 

menganalisa secara lebih detail sesuai dengan setiap elemen yang ada pada 

marketing mix tersebut. Analisa dilakukan berdasarkan data yang didapat dari 

kuesioner yang diberikan kepada konsumen pesaing yang telah berpengalaman 

dalam membeli produk online makanan dan minuman kepada usaha pesaing, 

dengan hasil jawaban responden tersebut peneliti nantinya dapat mengidentifikasi 

bagaimana proses dalam menentukan harga, serta produk yang seperti apa yang 

layak untuk ditawarkan kepada masyarakat disesuaikan dengan data dari responden 

tersebut. Kemudian untuk promosi analisa dilakukan apakah dengan menggunakan 

media sosial sudah dapat dilaksanakan dengan baik dan konsumen mengerti dengan 

jelas tentang produk yang ditawarkan. Kemudian untuk saluran distribusi akan 

dilakukan analisa bagaimana proses penyaluran produk ke konsumen dengan layak 

dan sesuai dengan sistem produksi. 

Empat P terdiri dari beberapa indikator seperti : 

1. Produk(Product) 

Produk adalah barang atau layanan fisik dimana konsumen bersedia 

membayar, termasuk barang- barang yang merupakan bahan untuk 

berproduksi atau barang jadi serta barang setengah jadi. Barang tersebut dapat 

dilihat wujudnya. Barang atau produk harus memiliki nilai atau bermanfaat 

bagi seseorang. 

2. harga (Price) 

Sebuah elemen dalam bauran pemasaran yang dapat menentukan nilai 

suatu barang atau merupakan indikator penentu keuntungan. Harga adalah 

sejumlah uang atau suatu hal yang dibayarkan ketika kita akan membeli suatu 

barang atau layanan jasa. Selain itu harga juga merupakan nilai tukar yang 

dapat membantu seorang konsumen dalam bertransaksi. Selain itu harga juga 

merupakan penentu bagaimana konsumen akan bertransaksi atautidak. 

3. Distribusi (Place) 

Merupakan sebuah hal yang penting di mana distribusi adalah metode 

dan sebagain sebuah proses dalam menyampaikan produk atau layanan jasa 

kepada konsumen. “Distribusi bisa juga disebut sebagai tahap atau gerakan 
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perpindahan suatu barang kepada konsumen”. (Išoraitė, 2016). Seorang ahli 

bernama Uznienė pada tahun 2011 telah mengemukakan dalam jurnal yang 

dikutip oleh Išoraitė bahwa terdapat dua manfaat dalam distribusi dianggap 

sebagai saluran pemasaran dengan tujuan untuk mempermudah dalam suatu 

kegiatan produksi atau bisnis dan juga harus bersahabat dengan pengguna. 

Tujuan lain dari distribusi adalah distribusi fisik dimana yang dilihat atau 

diamati adalah kondisi tempat, kelakyakan teknis atau sistem operasinya serta 

transportasi dan juga layanan yang lainya juga perlu diperhatikan. 

4. Promosi(Promotion) 

Empat p yang terakhir adalah promosi dimana dengan berpromosi 

dapat meningkatkan permintaan pasar atau konsumen. Promosi juga dapat 

menjadi sarana untuk menarik minat konsumen itu sendiri. Iklan atau sponsor 

yang ada dapat berguna untuk menentukan target atau sasaran customer dan 

dapat membuat pelanggan atau customer tersebut menjadi yakin terhadap 

produk kita tersebut. 

 

 

3.4.2.2 Penawaran dan permintaan 

Untuk teknik analisa yang akan dilakukan terhadap indikator penawaran dan 

permintaan adalah teknik domain yang merupakan teknik analisa secara 

keseluruhan untuk dapat menemukan kunci atau inti dari data yang telah diperoleh 

yang berasal dari jawaban narasumber atau responden penelitian ini. 

 

3.4.2.3 Aspek Operasional 

Tahapan dalam menganalisa aspek ini adalah: 

1. Setelah melakukan wawancara atau observasi perlu menentukan atau 

menyimpulkan mengenai bagaimana sistem rancangan produk kita 

kemudian selanjutnya adalah mengidentifikasi apakah teknologi serta 

langkah – langkah yang digunakan dalam produksi telah efisiensi. dari data 

yang didapat kita identifikasi dan dianalisa apa yang akan usaha ini gunakan 

dalam merancang produk seperti bagaimana bahan baku, teknik pembuatan 



38 
 

dan lainnya. 

2. Data observasi yang telah dicatat kemudian dibuat intisarinya. Setelah itu 

akan dilakukan identifikasi sistem produksi seperti apa yang sesuai atau 

layak untuk usaha Cafe de Elven ini. 

3. Untuk analisa penentuan lokasi usaha berdasarkan hasil identifikasi data 

penelitian serta jenis usaha yang akandilakukan. 

3.4.2.4 Aspek Sumber DayaManusia 

Akan dilakukan analisa dengan cara mengidentifikasi setiap instrumen 

pertanyaan dan jawaban yang dihasilkan dari wawancara dengan narasumber 

setelah dilakukan analisa maka akan ditarik kesimpulan apakah sistem pengelolaan 

sumber daya manusia yang dilakukan oleh pesaing dapat diimplemetasikan oleh 

Cafe de Elven ini atau perlu menerapkan sistem sumber daya manusia dari segi 

berbeda dengan pesaing yang ada. Identifikasi yang dilakukan berdasarkan analisa 

terhadap sistem rekruitment, seleksi, deskripsi pekerjaan, serta spesifikasi 

pekerjaan. Selain analisa terhadap sistem terhadap perekrutan serta pengelolaan 

MSDM ini, maka akan dilakukan penetapan Gaji. Gaji akan disesuaikan dengan 

jumlah UMR dari daerah Kota Semarang serta akan dianalisa gaji yang sesuai 

berdasarkan kinerja karyawan serta tahun karyawan tersebut mulai bekerja. 

3.4.2.5 AspekKeuangan 

Teknik yang dilakukan dalam menganalisa keuangan atau nilai investasi daridata 

keuangan pada bisnis ini adalah secara kuantitatif seperti melakukanperhitungan 

pada setiapelemen keuangan yang ada seperti laporan keuangan,neraca, serta arus 

kas. Analisa juga dilakukan melalui penilaian kelayakaninvestasi yang ada seperti: 

1.Laporan keuangan 

Akan dilakukan perhitungan data laporan keuangan terhadap usaha café ini dengan 

menghitung beberapa aspek keuangan seperti : 

a.modal 

Analisa terhadap modal diperoleh dari perhitungan data aktiva tetap, biayamodal 

untuk mempersiapkan peralatan, serta pengeluaran terhadap modal untukbekerja 

b.HPP 

Untuk dapat memperoleh HPP dimana merupakan harga pokok produksi makaakan 
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dilakukan perhitungan dari total pengeluaran biaya bahan baku, Depresiasiserta 

biaya operasional lainnya dengan jumlah produk yang akan diproduksi.Sedangkan 

untuk dapat mengetahui cara mementgukan HPP, yang merupakan harga pokok 

penjualan, akan dilakukian analisa secara kuantitatif berdasarkanpada jumlah 

penjualan dan biaya operasional untuk penjualan lainnya. 

c.Arus kas 

Analisa pada arus kas dilakukan derngan caramenghitung laporan labaatau rugi 

terlebih dahulu, setelah itu akan dikurangi dengan pajak yang telahditetapkan oleh 

undang – undang perpajakan, kemudian dapat disimpulkan hasilaruskas bersihnya. 

2. Nilai kelayakan investasi 

1.Payback periode 

Periode yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan atau pun wirausahawan dalam 

berbisnis untuk menutup kembali pengeluaran investasi dengan aliran kas. 

(Ardalan, 2012) ”Lamanya waktu yang dibutuhkan agar investasi awal dapat 

diulang kembali”. Jadi pada intinya Payback periode adalah waktu pengembalian 

investari untuk mengulang kembali suatu investasi. 

 

- Rumus : Payback Periode =Nilai investasi X 1 tahun 

Kas masuk bersih 

 

4. Metode NPV merupakan perhitungan selisih nilai kedepan dan nilai sekarang 

dari penerimaan kas bersih di masa yang akan datang 

Rumus : NPV= CFt 

     (1+r)^t 

(Brigham & Houston, 2014) 

Kriteria penilaian : 

1. Ketika NPV >0 maka usulan proyek di terima 

2. Ketika NPV<0 maka usulan proyek ditolak 

3. Ketika NPV= 0 nilai perusahaan tetap walaupun usulan 

proyek di terima atau di tolak. setelah dilakukan perhitungan NPV maka dapat kita 

simpulkan apakah usaha ini dapat dilakukan atau telah layak untuk dijalankan. 
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Payback periode adalah metode perhitungan untuk mengetahui periode 

pengembalian modal. Semakin singkat waktu pengendalian maka suatu proyek 

dianggap layak. Menghitung indeks profit atau Profitability indeks dengan 

membandingkan nilai yang ada sekaranhg dengan nilai yang ada di masa 

mendatang 

Rumus : PV kas masuk /PV kas keluar. 

5. Metode IRR merupakan suatu nilai petunjuk yang identik dengan seberapa besar 

suku bunga yang dapat dihasilkan oleh investasi tersebut dibandingkan dengan 

suku bunga bank yang berlaku umum (suku bunga pasar atau Minimum 

Attractive Rate of Return/MARR). Cara menghitung IRR dipakai untuk 

menentukan sebuah investasi dilaksanakan atau tidak, biasanya digunakan acuan 

kalau investasi tersebut harus lebih tinggi dari Minimum acceptable rate of return 

atau Minimum atractive rate of return. Pada suku bunga IRR akan diperoleh 

NPV=0, atau biasa disebut dengan IRR mengandung makna suku bunga yang 

dapat diberikan investasi, yang memberikan NPV = 0. Syarat utamanya adalah 

apabila IRR> suku bunga MARR. IRR adalah discount rate yang membuat NPV 

sama dengan nol, namun tidak berhubungan dengan discount 41 rate yang 

dihitung berdasarkan data di luar proyek sebagai social opportunity cost of 

capital (SOCC) yang berlaku umum di masyarakat (bunga deposito).Untuk bisa 

memperoleh hasil akhir dari IRR kita harus mencari discount rate yang 

menghasilkan NPV positif, kemudian setelah itu cari discount rate yang 

menghasilkan NPV negatif. Rumus IRR dibawah ini : 

 

IRR = ⅈ ₁  +           NPV₁               (ⅈ ₂  - ⅈ ₁ ) 

                    (NPV₁  - NPV₂ ) 

Keterangan : 

IRR = Internal Rate of Return 

i1 = Tingkat Diskonto yang akan menghasilkan NPV bernilai (+) 

i2 = Tingkat Diskonto yang akan  menghasilkan NPV bernilai (-) 

NPV1=Net Present Value yaitu bernilai positif 

NPV2= Net Present Value yaitu bernilai negatif 

https://caraharian.com/rumus-irr.html
https://caraharian.com/rumus-irr.html
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Rumus IRR untuk interpolasi 

IRR = r1 – C1 r2 – r1 

           C2 – C1 

Keterangan : 

 r1  = % 

r2 = % 

C1 = NPV 

C2 = NPV 


