
1 BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

1.1 Tahapan Penelitian 

1.1.1 Studi Lapangan 

Studi lapangan dilakukan pada CV. Surya Jaya Perkasa dengan 

dilakukanya pengamatan untuk mengetahui proses produksi secara 

langsung dan mengetahui permasalahan yang muncul lebih spesifik dan 

mendalam. Selama pengamatan juga melakukan interview pada pemilik 

perusahaan dan karyawan pada bagian produksi  

1.1.2 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah adalah kegiatan yang dilakukan dalam 

penilitian bertujuan untuk menemukan permasalahan yang terdapat pada 

perusahaan. Indentifikasi dilakukan dari pengamatan untuk mengetahui 

penyebab terjadi ide pengadaan mesin. 

1.1.3 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan langkah paling penting untuk 

menentukan arah penelitian akan ditujukan. Bertujuan untuk mengetahui 

permasalahan pada CV Surya Jaya Perkasa, dimana proses painting dan 

oven yang dilakukan diluar industri menyebabkan lamanya proses 

produksi dan adanya kecacatan produk. 

1.1.4 Studi Pustaka 

Kegiatan untuk mencari informasi yang sesuai dengan 

permasalahan yang sesuai dengan objek penelitian. Studi pustaka dapat 

diperoleh melalui buku-buku, karya ilmiah, internet diharapkan mampu 

membantu menambah wawasan dan dijadikan sebagai referensi dalam 

melakukan penelitian tentang uji kelayakan penambahan mesin painting 

dan oven. 

1.1.5 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data didapatkan dengan menggunakan literatur 

jurnal dan buku sebagai tambahan dalam pendukung penelitian, adapun 

cara lain seperti berikut : 

 

1. Interview 



Interview dilakukan terhadap pemilik perusahaan. Guna 

mendapatkan informasi berupa jenis mesin yang akan diadakan. 

Pertanyaan yang dipersiapakan seperti : 

 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi bertujuan untuk memperoleh data selama proses 

produksi. 

 

3. Pengambilan Data 

Perolehan data dengan cara observasi langsung dan interview 

untuk melihat situasi di perusahaan, serta melakukan pendataan 

terhadap objek yang akan diteliti.  

 

 

Adapun data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan 

anatara lain: 

 

a. Jenis produk yang diproduksi 

b. Jenis Mesin 

c. Jumlah tenaga kerja 

d. Total kapasitas yang dihasilkan 

 Adapun data lain yang diperlukan dalam penelitian ini adalah berupa 

data kuantitatif yakni pendapatan bersih setelah bunga dan pajak 

(Earning After Tax) selama 10 tahun, tingkat suku bunga pinjaman, 

tingkat pajak penghasilan dan data sekunder yakni studi pustaka 

mengenai investasi 

 

1.1.6 Analisa Data 

Analisa data merupakan tahap untuk mengolah dan menganalisis 

sehingga dapat dipahami. Teori analisa yang digunakan untuk menentukan 

apakah  keputusan pengadaan mesin painting dan oven layak untuk 

dilakukan. Adapun perhitungan analisis investasi yang digunakan perlu 

diketahui berapa besarnya biaya modal yang dikeluarkan untuk pembelian 

mesin baru tersebut, selanjutnya berapa payback period dari investasi 

mesin baru tersebut yaitu seberapa cepat suatu penanaman modal akan 

kembali dalam satu satuan waktu (tahun/bulan) dengan rumus :  



 

Selanjutnya dihitung dengan mempertimbangkan Time Value of 

Money menurut Newnan, 1983 adalah Metode Profitability Index. PI 

atau cost benefit ratiodari sebuah proyek adalah cash flows dimasa 

mendatang dibagi dengan initial cash investment. Untuk proyek yang 

mutually exclusive, konflik antara PI dan NPV harus kembali mengacu 

kepada metode NPV. Metode Net Present Value yakni menghitung 

selisih nilai sekarang dari suatu pengeluaran dengan nilai penerimaan 

kas bersih, yang memperhatikan nilai waktu uang yang dapat 

diformulasikan sebagai berikut : 

 

Kemudian Metode Internal Rate of Return menghitung tingkat suku 

bunga yang menyamakan Present Value Of Benefit dengan Present 

Value Of Cost yang, ditarmalisan sebagai berikut : 

 Keterangan :  

r = Internal rate of return 

 P1 = Tingkat bunga ke 1 

 P2 = Tingkat bunga ke 2  

Cl = Net Present Value ke I  

C2 = Net Present Value ke 2 

 

Perusahaan terkadang tidak memiliki cukup dana untuk 

menghasilkan proyek yang memiliki NPV positif, akan tetapi PI dapat 

menghasilkan investasi yang superior . Rumus dari PI adalah sebagai 

berikut: 



 

 Dimana : 

 CFt = cash flows dalam jangka waktu proyek 

 k = the appropriate discount rate  

Io = the initial cash outlay  

n = the projects expected life  

PI = profitability index  

Indeks profitabilitas adalah rasio atau antara jumlah nilai sekarang 

arus kas selama umur ekonomisnya dan pengeluaran awal proyek.  

Total PV Kas Bersih 

PI = Total Investasi  

Kriteria untuk Profitabilitas Indeks :  

a. Investasi dinilai layak jika PI >1,00 sebaliknya  

b. Investasi dinilai tidak layak jika Pi < 1,00 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Flowchart Penelitian 
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1.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

1.3.1 Tempat Penelitian 

Jl. Ambeng-Ambeng Selatan No.10, RT 09 RW 03 (SPY Motorparts), 

Ngingas, Waru, Sidoarjo 

1.3.2 Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan selama 5 (lima) bulan di mulai pada bulan November 

2020 sampai dengan bulan Maret 2021. 

Tabel 3. 1 Waktu Penelitian 

 

No Kegiatan 

Bulan 

September 
Novemve

r 
Desember Januari 

Februar

i 
Maret 

1 
Identifikasi 

Masalah 
      

2 
Penyusunan 

proposal 
      

3 Studi literature       

4 
Seminar 

proposal 
      

5 
Pengumupan 

data 
      

6 
Pengolahan 

data 
      

7 Analisa data       

8 
Pembuatan 

laporan 
      



 


