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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kuantitatif 

deskriptif. Penelitian kuantitatif pada penelitian ini digunakan untuk menilai 

proyek pemerintah khususnya pada pembangunan saluran irigasi tersier di desa 

Sidomulyo. Disamping itu, penelitian kuantitatif juga mengkaji mengenai masalah 

hubungan dari apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi sesungguhnya, 

hubungan tersebut juga bisa terjadi antara aturan dengan pelaksanaan, teori 

dengan praktek, perencanaan dengan pelaksanaan dan sebagainya (Sugiyono, 

2012).  

Metode kuantitatif dipilih dalam penelitian ini bertujuan untuk  

mengintepretasikan dan mengetahui sebab akibat yang akan difokuskan kepada 

variabel – variabel kelayakan proyek pertanian yang terkait dalam penelitian. 

Menurut Agustini dan Rahmadi (2004) bahwa analisis kuantitatif dibutuhkan bila 

seseorang pengambil keputusan hanya memiliki pengalaman yang terbatas 

dalam masalah tersebut atau bila masalah tersebut sangat penting dan 

kompleks.  Sehingga analisa kuantitatif dalam masalah penelitian yang dihadapi 

dapat menjadi alat dalam menghitung dan meng-evaluasi program pemerintah 

yaitu sebelum dan sesudah proyek saluran irigasi tersier melalui PNPM Mandiri 

Perdesaan. 

 Selain itu, peneliti juga menggunakan pendekatan analisis deskriptif, 

dimana diharapkan dalam penelitian ini dapat mendeskripsikan dengan jelas dan 

akurat. Analisis deskriptif juga digunakan untuk menganalisa data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan permasalahan dan mengintepretasi data 

yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat 
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kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2012). Penelitian kuantitatif 

dengan format deskriptif bertujuan untuk menjelaskan, meringkaskan berbagai 

kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul dimasyarakat yang 

menjadi objek penelitian berdaparkan apa yang terjadi (Bungin, 2008). Selain 

menggunakan metode kuantitatif serta analisis deskriptif, pada pendekatan 

penelitian ini juga menggunakan Cost Benefit Analysis (CBA) atau analisis biaya 

manfaat, dimana bertujuan untuk menilai proyek pembangunan saluran irigasi 

tersier yaitu PNPM Mandiri Perdesaan atau PNPM MP telah feasible (layak) yang 

direpresentasikan dari selisih pengeluaran atau biaya dan manfaat serta mampu 

memberikan kontribusi untuk meningkatkan pengembangan potensi ekonomi 

lokal khususnya pada sektor pertanian. 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Tempat Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah Kecamatan Purwoasri, 

Kabupaten Kediri. Namun, pada penelitian ini, peneliti membatasi ruang lingkup 

pada PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Purwoasri, 

Kabupaten Kediri.   

 

3.2.2 Waktu Penelitian 

Waktu yang akan dipilih untuk melakukan penelitian ini adalah pada bulan 

Mei sampai dengan bulan juni tahun 2014. Disamping itu, untuk waktu yang akan 

dimanfaatkan untuk memperoleh data penelitian dari instansi terkait  adalah 

selama 2 bulan. Hal ini didasari dengan adanya observasi pra-penelitian dan 

wawancara terstruktur kepada beberapa sampel yang terkait (responden kuni) 

pada Kepala Desa, Jogotirto, Petani, KPMD serta masyarakat yang merasakan 
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manfaat adanya proyek pembangunan saluran irigasi tersier untuk menunjang 

data sekunder yang telah diperoleh lebih akurat.   

 

3.3 Definisi Operasional  

 Definisi operasional merupakan definisi yang diberikan kepada suatu 

variabel atau konstrak dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan 

kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk 

mengukur konstrak atau variabel tersebut (Nazir, 2003).Variabel adalah konsep 

yang mempunyai nilai dan dapat diukur (Widi, 2010). Variabel penelitian pada 

dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2012). Sementara variabel kelayakan 

ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini adalah manfaat langsung dan tidak 

langsung, serta biaya langsung dan tidak langsung pada kelayakan proyek 

sebagai berikut: 

a. Manfaat Langsung Ekonomi 

1) Penyerapan tenaga kerja (kesempatan kerja) 

Menurut Purba (1997) yaitu adanya perubahan penyediaan atau 

penyerapan tenaga kerja yang lebih besar pada sektor pertanian yang 

diikuti dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang akhirnya 

memberikan pendapatan bagi pekerja. 

2) Peningkatan produksi hasil pertanian 

Merupakan penambahan kapasitas hasil produksi pertanian secara baik 

diukur secara kapasitas dan ekonomis jika dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya sebagai akibat adanya perbaikan sarana prasarana setelah 

adanya proyek pembangunan dan tercukupinya kebutuhan pengairan 

bagi petani. 
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3) Efisiensi biaya mekanisasi atau penggunaan teknologi 

Merupakan penggunaan biaya khususnya mekanisasi dan penggunaan 

teknologi seperti penyewaan diesel dalam menunjang kegiatan produksi 

dapat terkurangi akibat biaya yang dikeluarkan jauh efisien akibat setelah 

proyek. 

b. Manfaat tidak langsung 

1) Partisipasi masyarakat 

Merupakan keikutsertaan masyarakat saat berlangsung dan sesudah 

proyek yang menjadi kepedulian masyarakat dalam meningkatkan 

ekonomi lokal. 

2) Multiplier effect terhadap kesejahteraan para pekerja (RTM) 

Pada pekerja pada rumah tangga miskin (RTM), adanya proyek menjadi 

alat mencapai kesejahteraan sebab dapat mempergunakan tenaga yang 

dikeluarkan menjadi tepat guna sesuai dengan yang butuhkan. 

c. Biaya Langsung 

1) Biaya Sebelum Proyek  

Biaya pengairan yang dikeluarkan petani merupakan biaya yang 

dikeluarkan petani untuk mengairi area lahan sawah yaitu terdapat biaya 

pembuatan sumur pada area lahan masing – masing petani, dan serta 

biaya penyewaan diesel untuk menunjang pengairan sawah  

2) Biaya Setelah Proyek 

a. Biaya operasional proyek melalui PNPM MP merupakan biaya yang 

dikeluarkan secara langsung dalam mendanai pelaksanaan proyek 

pembangunan saluran irigasi tersier mulai dari tahap persiapan 

sampai akhir. 

b. Biaya pemeliharaan saluran irigasi tersier 
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Merupakan biaya iuran yang dikenakan secara wajib pada petani 

yang mendapatkan jadwal penggiliran air sungai dari pemerintah desa 

yaitu jogotirto sebagai biaya untuk pemeliharaan saluran irigasi 

secara lebih baik. 

c. Biaya Transaksi 

Biaya yang dikeluarkan sebagai bentuk kontrak antara pelaku dalam 

implementasi program (sebagai bentuk pengawasan). 

d. Biaya Tidak Langsung 

Biaya swadaya Masyarakat merupakan biaya penunjang yang 

dikeluarkan oleh masyarakat baik berupa tenaga kerja, penggunaan alat 

dalam proyek. 

 

3.4 Populasi dan Penentuan Sampel 

3.4.1 Populasi 

Populasi menurut Kountur (2004) bahwa suatu kumpulan menyeluruh dari 

suatu obyek yang merupakan perhatian peneliti. Selain itu, menurut Sugiyono 

(2012) bahwa populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang 

dimiliki oleh obyek/subyek yang lain. Populasi yang akan diambil dalam 

penelitian ini adalah PNPM Mandiri Desa Sidomulyo, Kecamatan Purwoasri, 

Kabupaten Kediri.  

 

3.4.2 Sampel 

Sampel menurut Sugiyono (2012) bahwa bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pada penelitian ini 

menggunakan Non Probability Sampling. Menurut Kountur (2004) bahwa teknik  

pemilihan sampel dimana tidak semua anggota dari populasi memiliki 
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kesempatan untuk dipilih. Selain itu, menurut Sugiyono (2012) bahwa teknik 

pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi 

setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sedangkan 

untuk teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah Purposive Sampling. Hal ini dilakukan teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012).  

Menurut Bungin (2008) bahwa berdasarkan pengetahuan yang jeli 

terhadap populasi, maka unit – unit populasi yang dianggap kunci, diambil 

sebagai sampel penelitian. Pada penelitian ini, teknik purposive sampling diambil 

didasari dengan mengambil sebagaian orang – orang atau responden kunci yang 

bisa menjelaskan adanya perbedaan manfaat dan biaya ketika sebelum dan 

sesudah adanya proyek pembangunan melalui PNPM Mandiri Perdesaan.  

Responden kunci tersebut antara lain Kepala desa, Jogotirto, TPK, KPMD, petani 

yang memiliki lahan sekitar area proyek, UPK, RTM (Rumah tangga Miskin yang 

merasakan manfaat baik langsung dan tidak langsung sebelum dan sesudah 

proyek saluran irigasi dilakukan.  

 

3.4.3 Jenis Data 

Jenis data yang dipakai dalan penelitian ini berupa laporan data dari 

pihak pengelola PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Purwoasri mulai tahun 

2009 sebagai berikut : 

a. Jenis data yang dikerjakan merupakan proyek pembangunan dibagi dalam 

beberapa bidang, biaya dan sarana produksi, ukuran proyek, jangka waktu 

penyelesaian proyek, biaya proyek, biaya atau dana pendamping 

b. Rincian penggunaan biaya yang termasuk: 
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1) Biaya langsung : penggunaan dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan 

yang meliputi  cash flow, biaya operasional, biaya pemakaian peralatan, 

upah tenaga kerja, material, lain – lain.  

2) Biaya tak langsung: biaya atau pengeluaran  yang tidak langsung yang 

meliputi swadaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dan desa yang 

berupa tenaga kerja dan sumbangsih lainnya, honor tenaga kerja 

pembantu dan tenaga kerja ahli yang tidak langsung terlibat dalam 

menangani proyek pembangunan saluran irigasi.  

c. Manfaat Ekonomi Proyek 

1) Penyerapan tenaga kerja secara langsung … orang 

2) Penyerapan tenaga kerja tak langsung … orang 

3) Bidang proyek yang dilaksanakan 

4) Kontribusi produksi komoditas unggulan pertanian 

5) Aspek finansial 

d. Penilaian manfaat proyek yang telah dilaksanakan 

Penilaian proyek yang dilakukan pada penelitian ini dilihat dari beberapa 

aspek yaitu sebagai berikut: 

1. Penilaian Teknis 

a)  Lokasi proyek. 

b) Penggunaan peralatan, tenaga kerja dan material penunjang. 

c) Kesesuaian petunjuk teknis (juknis) atau tahapan – tahapan proyek. 

2. Penilaian Ekonomi 

a) Penilaian intensitas yang merupakan dihubungkan dengan 

penyediaan lapangan kerja dan bagaimana kesempatan kerja yang 

dapat disediakan. 

b) Kemajuan dan kemunduran yang dapat ditimbulkan dengan adanya 

proyek yang bersangkutan. 
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c) Manfaat atas pendapatan yang dihasilkan atau merupakan 

peningkatan pendapatan yang dihasilkan setelah adanya proyek. 

3. Penilaian Keuangan 

a. Mengenai peralatan dan biayanya. 

b. Keperluan – keperluan operasional dan biayanya. 

c. Tenaga kerja baik langsung dan tidak langsung. 

Serta data dari pihak pemerintah Desa Sidomulyo baik sebelum dan 

sesudah adanya proyek pembangunan pengembangan saluran irigasi tersier 

melalui PNPM Mandiri Perdesaan yang memberikan manfaat (direct and indirect 

benefit), dan pendukung berupa dokumen – dokumen, keterangan-keterangan 

baik lisan maupun tertulis, pemikiran, dan lain-lain 

 

3.4.4 Sumber Data 

a. Data Primer 

Menurut Wijaya (2013) data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber 

yang bersifat mentah atau belum diolah. Selain itu, menurut Sugiyono (2012). 

Serta menurut Trenggonowati (2009) data primer merupakan data yang 

dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung melalui objeknya. 

b. Data Sekunder 

Menurut Nasution (2007) sumber – sumber sekunder juga merupakan 

hasil pengumpulan dari orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai 

kategorisasi atau klasifikasi menurut keperluan peneliti. Menurut Indriantoro dan 

Supomo (dalam Waluya, 2011) bahwa adalah data penelitian yang diperoleh 

secara tidak langsung, melainkan melalui media perantara (diperoleh dan dicatat 

oleh pihak lain). Sementara itu, untuk data diperoleh dari Map 7 yang berisi 

laporan akhir pelaksanaan proyek pembangunan saluran irigasi desa Sidomulyo 
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Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pada tahun 2009, serta sumber data lain yang 

mendukung untuk penelitian ini.  

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

3.5.1 Data Internal 

Menurut Trenggonowati (2009) data internal adalah data yang bersumber 

dari sebuah organisasi dan data itu menunjukan kondisi pada organisasi 

tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari 

Instansi atau pelaksana program PNPM Mandiri Perdesaan T.A 2009 yang 

berupa laporan akhir pelaksanaan program, serta laporan realisasi penggunaan 

biaya  pembangunan dan pemeliharaan pemerintah desa Sidomulyo sebelum 

dan sesudah adanya proyek pembangunan melalui PNPM MP di Desa 

Sidomulyo, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri yang akan dilakukan 

selama penelitian yaitu observasi, pengumpulan dan pengambilan data selama 2 

bulan mulai bulan Mei sampai bulan juni pada hari kerja. 

 

3.5.2 Observasi 

Menurut Nasution (2007) bahwa observasi merupakan sebagai alat 

pengumpul data harus sistematis artinya observasi serta pencatatannya 

dilakukan menurut prosedur dan aturan – aturan tertentu sehingga dapat diulangi 

oleh peneliti lain. Menurut Wijaya (2013) observasi merupakan cara memperoleh 

data dengan mengamati (perilaku – bukan perilaku dari) subyek penelitian dan 

merekam jawabanya untuk dianalisis. Selain itu, menurut Sugiyono (2012) bahwa 

membedakan observasi dibedakan menjadi empat jenis yaitu observasi 

partisipatif, observasi non partisipatif, observasi tidak terstruktur, dan observasi 

terstruktur.  
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Dalam penelitian ini jenis observasi yang akan digunakan observasi non 

partisipatif yaitu peneliti tidak turut terlibat dalam kegiatan sehari – hari yang akan 

digunakan sebagai sumber penelitian. Dimana menurut Sugiyono (2012) dalam 

observasi non parsitipan tidak terlibat namun hanya sebagai pengamat 

independen saja. Tujuan observasi dalam penelitian ini untuk mengetahui 

implementasi program antara partisipasi masyarakat dalam memperoleh manfaat 

langsung dan tidak langsung pada aktifitas ekonomi khususnya pada sektor 

pertanian di Desa Sidomulyo. 

 

3.5.3 Wawancara 

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara terstruktur. Menurut Sugiyono (2012) bahwa teknik wawancara ini 

digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data 

telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Sehingga 

dalam wawancara ini, peneliti juga akan menggunakan beberapa pertanyaan – 

pertanyaan yang akan diajukan oleh responden yang bertujuan untuk 

mengetahui pengembangan ekonomi lokal sebelum dan sesudah proyek 

pembangunan pengembangan saluran irigasi tersier, selanjutnya peneliti akan 

mengumpulkan data dan mencatatnya sebagai data yang akurat. Sementara 

wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti adalah wawancara terstruktur, 

dimana menurut Widi (2010) merupakan wawancara yang memberikan 

pertanyaan kepada para responden dengan pertanyaan yang isi dan strukturnya 

telah ditentukan, dirancang ditulis oleh peneliti.  

 

3.6 Metode Analisis Data 

Analisis data menurut Sugiyono (2012) merupakan kegiatan setelah data 

dari seluruh responden terkumpul. Kegiatan analisis data adalah 
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mengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi 

data berdasarkan variabel dari seluruh responden. Pada penelitian ini, dalam 

menganalisis data akan menggunakan Benefit Cost Analysis (CBA). Benefit Cost 

Analysis digunakan untuk membandingkan antara manfaat (benefit) dan biaya/ 

pengeluaran (cost) (Sutrisno, 1989:139). Selain itu, CBA pada penelitian 

digunakan untuk menilai program pemerintah PNPM MP, baik dari biaya yang 

dikeluarkan dan manfaat yang diterima masyarakat desa secara langsung dan 

tidak langsung. Disamping itu juga, menilai program tersebut telah telah feasible 

(layak) atau unfeasible (belum layak) yang dibandingkan dari tahun sebelum 

proyek dan sesudah proyek. Sehingga dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) 

alat analisis yaitu Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR) dan 

Benefit Cost Ratio (BCR). 

 

3.6.1 Net Present Value (NPV) 

Hal ini digunakan sebagai alat analisis untuk mengetahui manfaat yang 

diberikan pada masa sekarang atau (present value) atas berjalannya program. 

Net Present Value pada penelitian ini, diambil dari biaya antara lain biaya 

pengairan yang dikeluarkan petani sebelum proyek, serta biaya dalam 

pelaksanaan proyek yang meliputi biaya penggunaan alat, bahan (material) upah 

tenaga kerja, dan serta biaya lain – lain. Sementara untuk manfaat, merupakan 

hasil produksi petani sebelum dan setelah proyek saluran irigasi, penerimaan 

pajak (PBB) pemerintah desa, serta penyerapan tenaga kerja sebelum dan 

seudah proyek. Biaya dan manfaat yang telah didapat akan di diskonto kan 

dengan tingkat discount factor 5% yang merupakan tingkat bunga sosial. Adapun 

rumus NPV menurut Gittinger (1986) sebagai berikut:              

    
         

         
             NPV  =      
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Keterangan: 

Bt  merupakan manfaat yang diperoleh tiap tahun 

Ct, merupakan biaya yang dikeluarkan tiap tahun 

n   merupakan jumlah tahun 

t    1,2,…, n 

i   merupakan tingkat bunga diskonto 

NPV dikatakan feasible (layak) jika nilai atau hasil        (nilai NPV 

lebih besar dari nol). Ketika nilai NPV positif maka manfaat (benefit) yang 

diperoleh dari proyek lebih besar jika dibandingkan dengan biaya yang 

dikeluarkan. Menurut Soeharto (1999) indikasi perhitungan NPV sebagai berikut: 

NPV = positif, menunjukan usulan proyek dapat diterima, semakin tinggi 

angka NPV semakin baik 

NPV = negatif, usulan proyek ditolak 

NPV = 0 berarti netral   

 

3.6.2 Internal Rate of Return (IRR) 

Menurut Purba (1997) Internal Rate of Return (IRR) merupakan suatu 

tingkatan discount rate mana diperoleh B/C ratio = 1 atau NPV = 0 

1. B/C ratio = 1 sehingga          ̅  
       ̅

       ̅   
   

     Atau         ̅         ̅    

2. NPV       = 0 sehingga        ̅           ̅       

                Atau        ̅         ̅    

Cara yang dilakukan untuk menghitung IRR pada proyek pembangunan saluran 

irigasi tersier proyek irigasi merupakan tindakan coba – coba (trial and error). 

Trial and error dengan menaikan nilai discount factor untuk mendapatkan nilai 
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IRR yang positif dan negatif (Khairunnas dan Tety, 2011). Seseorang terpaksa 

melakukan tindakan coba – coba (trial and error) dengan prosedur yang 

sistematis untuk memperoleh tingkat diskonto yang membuat manfaat sekarang 

neto dari arus manfaat neto tambahan menjadi nol (Gittinger, 1986). Sehingga 

adapun rumus perhitungan menurut Sutrisno (1982) sebagai berikut: 

       {(
    

         
)         } 

Dimana: 

i’                         =  tingkat bunga yang menghasilkan NSN positif 

NSN’                  =  NSN yang positif 

NSN”                  =  NSN yang negatif 

(NSN’ + NSN”)   =  merupakan penjumplahan mutlak 

i”                          = tingkat bunga yang menghasilkan NSN Negatif 

 Sementara itu menurut Gittinger (1986) terdapat syarat pada variabel 

dengan menggunakan metode trial and error sebagai berikut: 

1. Jumlah tahun di mana arus manfaat neto tambahan (arus uang) adalah 

negatif. 

2. Jumlah tahun di mana arus manfaat neto tambahan (arus uang) adalh 

positif. 

3. Rata – rata tahunan manfaat neto tambahan (arus uang) untuk tahun – 

tahun yang arusnya positif. 

4. Total manfaat neto tambahan (arus uang) untuk tahun – tahun yang 

arusnya negatif ( tanda negatif dari total tersebut diabaikan). 

 

3.6.3 Benefit Cost Ratio (BCR) 

Pada penelitian ini menggunakan BCR bertujuan untuk menaganalisis 

adanya rasio antara biaya atau alokasi anggaran PNPM MP serta manfaat baik 



48 
 

 

langsung dan tidak langsung telah seimbang atau sebaliknya. BCR pada 

penelitian ini diperoleh dari biaya dan manfaat yang telah di lakukan discount 

factor sebesar 5% dan melihat adanya selisih antara keduanya. Menurut Sutrisno 

(1982) apabila        atau     dan dielaborasikan menjadi sebagai berikut: 

Dimana Bt merupakan manfaat pada periode waktu tertentu 

   Ct merupakan biaya / pengeluaran pada periode waktu tertentu 

    i   merupakan tingkat discount rate 

Apabila suatu proyek merupakan go project maka akan menguntungkan 

masyarakat atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, menurut 

Soeharto (1999) terdapat beberapa indikasi atau kriteria BCR yaitu 

BCR > 1 Usulan proyek di terima 

BCR > 1 Usulan proyek di tolak 

BCR = 1 Netral 

Sementara itu menurut Gittinger (1986) kriteria formal yang digunakan untuk 

pemilihan ukuran B/C ratio dari manfaat proyek adalah memilih semua proyek 

yang bebas dengan B/C ratio sebesar 1 atau lebih bila arus biaya dan manfaat 

didiskonto pada tingkat biaya oportunitas kapital. 

 

3.6.4 Analisis Sensitivitas 

 Menurut Sutrisno (1982) bahwa analisis sensivity atau Analisa Kepekaan 

merupakan sifat responsif terhadap variabel atau parameter yang mengalami 

perubahan. Manfaat dan pengurbanan pada umumnya bersifat peka atau 
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responsif terhadap berbagai macam variabel sehingga penerimaan dan 

pengeluaran itu sendiri juga mengalami perubahan. Selain itu, menurut Common 

(dalam Waluya, 2011) bahwa analisis sensitivitas merupakan bagian tersulit 

dalam analisis manfaat-biaya, karena indikasi dalam penentuan hasil analisis 

manfaat-biaya belum tentu mencapai hasil yang diharapkan. 


