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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian 

 Penilitian akan dilaksanakan pada tanggal 6 
April-20 April 2016, tempat pelaksanaan penelitian 
dilakukan di “PT. Panca Patriot Prima “di Desa Babatan 
Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang. Pemilihan lokasi 
dilakukan secara purposive sampling yaitu pemilihan 
lokasi secara sengaja, dengan pertimbangan bahwa “ PT. 
Panca Patriot Prima “ merupakan salah satu unit breeding 
farm merupakan perusahaan ayam ras petelur dengan 
teknologi system kandang open house di Kecamatan 
Ngajum dan sudah berdiri sejak tahun 2010, dengan 
jumlah populasi 55.000 ekor dan belum pernah dilakukan 
penelitian tentang analisis kelayakan usaha. 
 
3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
studi kasus yaitu menilai kelayakan usaha apakah usaha 
tersebut layak dikembangkan atau tidak sehingga perlu 
adanya evaluasi. Metode studi kasus adalah penelitian 
tentang subyek penelitian yang berkenaan dengan satu 
fase spesifik dimana kasus yang diangkat dalam 
penelitian ini adalah perusahaan ayam ras petelur “PT. 
Patriot Panca Prima”. Studi kasus yang memusatkan diri 
secara intensif dan mendalam baik dari sektor produksi 
dan analisis biaya terhadap suatu obyek tertentu dengan 
mempelajari sebagai obyek tertentu dengan 
mempelajarinya sebagai studi kasus (Wiratha, 2005). 
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Tujuan dari penelitian studi kasus yaitu memberikan 
gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-
sifat dan kasus atau status yang berkarakter khas dari 
individu. Hasil dari studi kasus ini adalah 
menggenerelisasi pola-pola kasus bertipikal individu, 
kelompok, lembaga, perusahaan, dan sebagainya. 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini 
dapat dibagi menjadi dua berdasarkan sumber data yang 
digunakan. Data tersebut meliputi: 

 
3.2.1 Data Primer  
Data primer merupakan data yang diperoleh dari 

responden dengan melakukan pengamatan secara 
langsung ke lokasi penelitian. Responden penelitian yaitu 
Peternak petelur yang menggunakan open house dengan 
menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun 
sebelumnya. Metode pengambilan data primer, 
dilakuakan dengan cara: 

1. Observasi ( Pengamatan) 
Observasi yang dilakukan oleh penulis 

bersifat observasi participant artinya penulis 
melakukan pengamatan secara langsung dengan 
ikut terjun dalam aktivitas perusahaan baik dari 
sektor hulu hingga sektor yang hilir. Pengamatan 
ini dapat dikategorikan sebagai penelitian secara 
kuantitatif dikarenakan penelitian dilakukan 
dengan metode perhitungan. Pengamatan yang 
dilakukan penulis berupa penghitungan produksi 
ayam petelur setiap harinya, penghitungan biaya 
keseluruhan yang dikeluarkan setiap bulannya.  
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2. Wawancara  
Wawancara merupakan teknik 

pengumpulan data dengan cara mengajukan 
pertanyaan secara langsung kepada para 
narasumber yang berhubungan dengan informasi 
yang diperlukan untuk penyusunan laporan dari 
perusahaan tempat diadakannya penelitian. Proses 
ini dilakukan untuk memperkuat data yang 
diterima dari penelitian awal yaitu penelitian 
observasi sehingga data yang didapatkan lebih 
jelas dan sesuai dengan kondisi di perusahaan 
tersebut. Pertanyaan yang diajukan telah disusun 
sedemikian rupa sehingga wawancara yang 
dilakukan memiliki alur yang lebih tertata. Data 
pertanyaan terlampir di bagian lampiran 
penelitian ini.  

3. Dokumentasi  
Dokumentasi dilakukan untuk 

memperoleh data terkait dengan objek penelitian. 
Dokumentasi dapat dilakukan dengan cara 
melihat dan mendokumentasikan proses produksi, 
perhitungan produksi setiap harinya, proses 
lanjutan dalam produksi usaha ayam petelur. Data 
tersebut meliputi tipe kandang yang digunakan 
keadaan didalam kandang dan proses produksi 
peternakan ayam petelur. 

 
3.2.2 Data Sekunder  

 Data sekunder merupakan data yang diperoleh 
dari pustaka, penelitian terdahulu dan instansi yang 
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berguna untuk mendukung data primer dalam 
melengkapi penelitian ini. dalam penelitian ini, 
pengambilan data sekunder dilakukan dengan studi 
literature di perpustakaan dan di internet serta 
pengambilan data sekunder yang terkait dengan 
gambaran umum peternakan ayam petelur, dan data lain 
yang berhubungan dengan topik penelitian 
 
3.3 Variabel Pengamatan 

Variabel pengamatan dalam penelitian meliputi 
biaya produksi meliputi biaya tetap dan tidak tetap, 
tingkat keuntungan, Net Present Value (NPV), Internal 
Rate of Return (IRR), Net Benefit-Cost Ratio (B/C), 
Payback Period (PBP), Analisis sensitifitas pada usaha 
ayam petelur PT. Panca Patriot Prima Desa Babatan 
Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang 

1) NPV adalah selisih anatara Present Value dari 
arus benefit (penerimaan didapatkan dari 
penjualan pada hari tersebut) dikurangi 
Present valuev dari arus biaya (biaya yang 
dikeluarkan pada hari tersebut). (Soekartawi, 
2002). Dalam pengertian lain, menurut 
Ibrahim (2003) perhitungan Net Present Value 
dalam suatu usaha tertentu membutuhkan data 
mengenai perkiraan investasi, biaya operasi 
pemeliharaan dan perkiraan benefit dari 
usaha/proyek yang direncanakan. 

2) Internal Rate of Return merupakan tingkat 
bunga maksimal yang dapat dibayar untuk 
sumber daya yang digunakan. Hal terseut 
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dikarenakan proyek membutuhkan dana lagi 
untuk biaya-biaya operasi dan investasi 
proyek baru sampai pada tingkat pulang 
modal (Gitinger, 1986). 

3) Nilai net B/C ratio merupakan hasil 
perbandingan atas benefit bersih yang di 
present – valuekan yang besifat positif dan 
negatif (Kadariah, 1999). Jika benefit dan cost 
tidak sama tiap tahunnya maka analisa 
dilakukan berdasarkan nilai sekarang (present 
value) atau nilai yang akan datang (future 
value) pada semua waktu tertentu. 

4) Payback Period merupakan periode yang 
diperlukan untuk menutup kembali 
pengeluaran investasi dengan menggunakan 
aliran kas. Dengan kata lain payback period 
yaitu rasio antara initial cash investiment 
dengan cash flow-nya yang hasilnya 
merupakan satuan waktu (Situmorang dan 
Dilbam, 2007). 

5) Nilai-nilai parameter dalam studi ekonomi 
teknik biasanya diestimasikan besarnya, maka 
jelas nilai-nilai tersebut tidak jalan bisa 
dilepaskan dari faktor kesalahan. Artinya 
bahwa nilai-nilai parameter tersebut mungkin 
lebih besar atau lebih kecil dari hasil estimasi 
yang diperoleh atau berubah pada saat-saat 
tertentu, perubahan-perubahan yang akan 
terjadi pada nilai-nilai parameter tentunya 
akan menghentikan perubahan pada tingkat 
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output atau hasil yang ditunjukkan oleh 
sensitifitas investasi (Pujawan, 2003) 
 

3.4 Analisis Data 
Data yang diperoleh dari penelitian kemudian di 

analisis dengan menggunakan metode analisa deskriptif 
dan kuantitatif 
1. Analisis kuantitatif usaha digunakan untuk 

mengetahui komposisi biaya produksi, 
penerimaan, Pendapatan,Net Present Value 
(NPV), Internal Rate of Return (IRR), Net 
Benefit-Cost Ratio (B/C), Payback Period (PBP), 
Analisis sensitifitas pada usaha ayam petelur.  

2. Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis 
data, dengan pengamatan langsung terhadap suatu 
obyek penelitian guna mengetahui keadaan usaha 
peternakan ayam petelur yang meliputi lokasi 
usaha karakteristik peternakan ayam petelur PT. 
Panca Patriot Prima di Desa Babatan Kecamatan 
Ngajum Kabaupaten Malang. Data yang sudah 
terkumpul lengkap, selanjutnya akan dianalisis 
dengan rumus-rumus sebagai berikut: 

a) Total biaya adalah semua pengeluaran 
untuk proses produksi baik biaya tetap 
maupun biaya tidak tetap. Boediono 
(1992) menjelaskan bahwa penulisan 
matematis sebagai berikut : 
 
 
 

TC = FC + VC 
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Keterangan : TC = Biaya Total/ total 
cost 
  FC = biaya tetap/ fixed 
cost 
  VC = Biaya tidak tetap / 
variable cost  
 
Biaya total   : total biaya 
tetap+biaya tidak tetap 
Biaya tetap   : biaya penyusutan 
kandang, lahan, gaji karyawan,  
                                      pajak, biaya 
penyusutan alat-alat produksi. 
Biaya tidak tetap  : ternak ayam 
petelur, pakan, tenaga kerja, obat-obatan, 
                                      listrik, air, telepon 
 
 

b) Penerimaan adalah segala sesuatu yang 
dihasilkan oleh suatu proses produksi 
dalam jangka waktu tertentu, baik yang 
dijual maupun yang tidak dijual. Menurut 
Boediono (1992) penulisan matematis 
sebagai berikut. 
 
 
 
Keterangan :  TR = Penerimaan total/ 
Total Revenue(Rp) 

TR = Pq + Q 
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  Pq = Harga satuan 
Produk (Rp) 
  Q = jumlah Produk 
(kg) 

c) Mengetahui besarnya pendapatan 
(keuntungan) yang diperoleh dengan 
menggunakan analisis. Keuntungan adalah 
selisih antara penerimaan dengan total 
biaya yang dikeluarkan (Boediono,1992)  
penulisan matematis sebagai berikut : 
 
 
keterangan : TR =Penerimaan total/ 
Total Revenue(Rp) 

    =Keuntungan 
Pendapatan/Profit (Rp) 

   TC =Biaya total/Total 
Cost(Rp) 
 

Faktor-faktor discount pendapatan (keuntungan) 
 keuntungan finansial yang diharapkan pada 

satu tahun 
 tingkat bunga 
 biaya tahunan yang diharapkan 

 
d) Net Present Value (NPV)  

Istilah Net Present value sering 
diterjemahkan sebagai nilai bersih 
sekarang perhitungan NPV dalam suatu 
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penelitian investasi merupakan cara 
praktis untuk mengetahui apakah proyek 
menguntungkan atau tidak. Keuntungan 
dari suatu proyek adalah besarnya 
penerimaan dikurangi pembiayaan yang 
dikeluarkan. Dengan demikian, dapat 
dikatakan bahwa NPV adalah selisih 
antara present Value dari arus Benefit 
dikurangi present value (PV) dari arus 
biaya (Soekartawi, 2002) proyek yang 
memberikan keuntungan adalah proyek 
yang memberikan nilai positif atau NPV > 
0, artinya manfaat yang diterima proyek 
lebih besar dari semua biaya total yang 
dikeluarkan. Jika NPV< 0, berarti rugi, 
biaya total yang dikeluarkan lebih besar 
dari manfaat yang diperoleh, secara 
matematis NPV dirumuskan sebagai 
berikut : 

 
 
 

 
Present value (nilai sekarang ) 
menunjukkan jumlah nilai uang saat ini 
untuk nilai tertentu dimasa yang akan 
datang. Apabila nilai NPV> 0, berarti 
proyek layak untuk dilaksanakan karena 
manfaat yang diperoleh lebih besar dari 
biaya awal, sedangkan bila nilai NPV < 0, 

NPV  =  
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berarti proyek tidak layak untuk 
dilaksanakan karena manfaat yang 
diperoleh lebih kecil dari biaya yang 
dikeluarkan. 
 

e) Net Benefit Cost Ration (Net B/C Ratio) 
Net Benefit Cost Ration adalah 

penilaian yang dilakukan untuk melihat 
tingkat efisiensi penggunaan biaya berupa 
perbandingan jumlah nilai bersih sekarang 
yang positif dengan jumlah nilai bersih 
sekarang yang negatif, atau dengan kata 
lain Net B/C adalah perbandingan antara 
jumlah NPV positif dengan jumlah NPV 
negatif dan ini menunjukkan gambaran 
berapa kali lipat benefit akan kita peroleh 
dari cost yang kita keluarkan Suatu proyek 
layak dan efisien untuk untuk 
dilaksanakan jika nilai Net B/C >1, berarti 
manfaat yang diperoleh lebih besar dari 
biaya yang dikeluarkan. Sebaliknya jika 
Net B/C<1, berarti manfaat yang 
diperoleh tidak cukup untuk menutupi 
biaya yang dikeluarkan sehingga proyek 
kita layak dan efisien untuk dilaksanakan 
secara matematis Net Benefit Cost Ratio 
dirumuskan sebagai berikut: 
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Adapun indicator penilaian kelayakan 

investasi berdasarkan  
1. B/C Ratio> 1. Maka investasi 

peternakan ayam petelur layak atau 
menguntungkan. 

2. B/C ratio = 1, maka investasi 
peternakan ayam petelur masih belum 
menguntungkan. 

3. B/C Ratio < 1, maka investasi 
Peternakan ayam petelur tidak layak 
karena tidak menguntungkan. 
 

f) Internal Rate of Return (IRR) 
Internal Rate of Return (IRR) 

adalah nilai discount rate (1) yang 
membuat NPV suatu proyek sama dengan 
nol atau dengan kata lain IRR 
menunjukkan present value (benefit) sama 
dengan present Value (cost) digunakan 
untuk mencari tingkat bunga yang 
menyamakan  pada nilai sekarang 
dengan  pada nilai sekarang dimasa 
yang akan datang. Untuk mengetahui 
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sejumlah mana proyek memberikan 
keuntungan, digunakan analisis Internal 
Rate of Return (IRR) ini, IRR yang 
dinyatakan dengan persen (%) yang 
merupakan tolak ukur dari keberhasilan 
proyek ( Soekartawi, 2002). Penggunaan 
investasi akan layak jika diperoleh IRR 
yang persentase lebih besar dari tingkat 
suku bunga bank yang ditentukan, karena 
proyek berada dalam keadaan yang 
menguntungkan. Demikian ditentukan, 
berarti proyek merugi dan tidak layak 
untuk dilaksanakan secara matematis NPV 
dirumuskan sebagi berikut: 

 
 

 
 
Apabila nilai IRR besar dari 

tingkat suku bunga yang berlaku, berarti 
investasi layak untuk dilaksanakan 
(NPV>0), namun apabila nilai IRR lebih 
kecil dari tingkat suku bunga yang 
berlaku, berarti invesatsi tidak layak untuk 
dilaksankan (NPV< 0). 

 
g) Payback Period (PBP) 

Dalam hal tingkat pengambilan 
investasi diartikan sebagai jangka waktu 
kembalinya investasi yang dikeluarkan 

IRR= + - ) 
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melalui keuntungan yang diperoleh dari 
suatu proyek (Situmorang dan Dilbam, 
2007) menyatakan bahwa tingkat 
pengambilan investasi atau yang dikenal 
dengan Payback Period adalah masa 
pembayaran kembali atas semua biaya 
yang diperoleh dari pinjaman. Masa 
pembayaran kembali ini dihitung mulai 
proyek telah mennghasilkan benefit 
sampai seluruh biaya proyek tertutup oleh 
net cash inflow. Menghitung Payback 
Period tidak perlu memperhitungkan 
tingkat bunga dan present value dengan 
menggunakan discount factor. 
Perhitungan payback period dihitung 
terlebih dahulu mempunyai kelemahan 
bahwa unsur penghargaan waktu dan uang 
tidak diperhitungkan. Semakin cepat 
pengambilan investasi maka proyek layak 
untuk diusahakan dan sebaliknya, semakin 
lambat investasi yang digunakan itu 
dikembalikan maka proyek tidak layak 
untuk diusahakan. 

 
 

  
 
Fungsi Payback Period (PBP) ini 

untuk mengetahui periode pengambilan 

PBP = n +  
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jika cash flow pertahun jumlahnya 
berbeda-beda. Apabila payback period 
(PBP) dari usaha peternakan ayam petelur 
ini kurang dari suatu periode yang 
ditentukan maka usaha peternakan ayam 
petelur tersebut diterima. 

 
h) Analisis Sensitivitas 

Analisis sensitivitas digunakan 
untuk mengamati pengaruh perubahan 
parameter yang mempengaruhi investasi 
terhadap keuntungan secara terpisah. Di 
bidang peternakan, parameter yang sering 
diamati adalah perubahan jumlah biaya 
produksi, perubahan kuantitas produksi, 
dan perubahan kuantitas produksi dan 
perubahan harga jual komoditas. Analisis 
ini akan memberikan gambaran sejauh 
mana suatu keputusan akan cukup kuat 
berhadapan dengan perubahan faktor-
faktor atau parameter-parameter yang 
mempengaruhi. Dengan menggunakan 
analisis, pengaruh perubahan paremeter-
parameter yang mempengaruhi. Dengan 
mengguanakan analisis sensitivitas, 
pengaruh perubahan parameter tersebut 
hanya dapat diamati satu-persatu secara 
terpisah. Jika ingin megetahui pengaruh 
perubahan jumlah produksi terhadap 
keuntungan yang diperoleh, maka 
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parameter lainnya harus diasumsikan 
tetap.  

 
3.5 Batasan Istilah 

1. Analisis Net Present Value (NPV) adalah selisih 
antara present Value dari arus Benefit dikurangi 
present value (PV) dari arus biaya. 

2. Analisis sensitivitas adalah analisis digunakan 
untuk mengamati pengaruh perubahan parameter 
yang mempengaruhi investasi terhadap 
keuntungan secara terpisah. 

3. Biaya produksi adalah pengeluaran atau 
kebutuhan yang dikeluarkan untuk menghasilkan 
produk yang terdiri dari biaya tetap dan biaya 
tidak tetap. 

4. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tidak 
berubah walaupun terjadi perubahan volume 
produksi yang dilaksanakan yaitu seperti 
penyusutan kendaraan, bunga modal, pajak 
kendaraan dan asuransi kendaraan. 

5. Biaya tidak tetap adalah biaya yang selalu 
berubah sesuai dengan perubahan volume 
produksi yang dilaksanakan yaitu seperti bahan 
bakar, perbaikan dan pembelian kendaraan. 

6. Internal Rate of Return adalah tingkat bunga 
maksimal yang dapat dibayar untuk sumber daya 
yang digunakan. 

7. kelayakan usaha adalah penelitian yang dilakukan 
dengan tujuan untuk menilai layak atau tidaknya 
suatu proyek atau usaha yang akan dilakukan. 
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8. Modal adalah total modal tetap ditambah modal 
tidak tetap atau barang maupun uang bersama-
sama dengan faktor produksi dan tenaga kerja 
serta pengelolaan menghasilkan barang-barang 
baru bersifat produksi lain. 

9. Net Benefit Cost Ration adalah penilaian yang 
dilakukan untuk melihat tingkat efisiensi 
penggunaan biaya berupa perbandingan jumlah 
nilai bersih sekarang yang positif dengan jumlah 
nilai bersih sekarang yang negatif. 

10. Payback period adalah periode yang diperlukan 
untuk menutup kembali pengeluaran investasi 
dengan menggunakan aliran kas. 

11. Pendapatan adalah penerimaan yang diperoleh 
setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang 
dikeluarkan selama proses produksi. 

12. Penerimaan total adalah semua nilai output yang 
dihasilkan. 

13. Penyusutan adalah penurunan nilai faktor-faktor 
produksi modal tetap akibat penggunaannya 
dalam proses produksi. 

14. Peternakan ayam petelur adalah suatu jenis 
peternakan yang komoditasnya adalah ayam 
petelur dengan telur konsumsi sebagai produk 
utamanya. 

15. Usaha peternakan adalah kegiatan usaha dalam 
meningkatkan manfaat ternak melalui organisasi 
oprasional penerapan teknik tertentu secara 
ekonomis menguntungkan. 

 


