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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

Gambar 3.1 Flowchart Tahapan Penelitian
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Adapun langkah-langkah penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.1 Penelitian Pendahuluan

Penelitian pendahuluan merupakan tahapan awal dari penelitian ini.

Penelitian pendahuluan dilakukan untuk mengetahui lebih detail tentang

informasi-informasi yang diperlukan untuk mengetahui permasalahan yang akan

diteliti lebih lanjut. Adapun cara melakukan survei pendahuluan adalah:

1. Orientasi terhadap perusahaan dengan cara wawancara.

2. Menentukan tema permasalahan yang akan diteliti, guna memperoleh

berbagai teori-teori dan konsep agar dapatmendukung penelitian yang akan

dilaksanakan.

3. Mencari data dari universitas tempat penelitian dilaksanakan dengan cara

melakukan survey dan mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang

pentingnya transportasi bagi mahasiswa dilingkungan kampus.

3.2 Studi Pustaka

Studi pustaka bertujuan untuk mendapatkan referensi-referensi atau

literatur yang mendukung dalam pemecahan permasalahan yang ada. Dalam

penelitian ini referensi yang dibutuhkan sebagai acuan antara lain buku-buku

Studi Kelayakandan. Selain itu, penulisan juga mengacu kepada karya ilmiah

yang mendukung teori seperti jurnal-jurnal terkait dengan penelitian.

3.3 Identifikasi Masalah

Dalam survei pendahuluan sebelumnya, peneliti melakukan survei ke

universitas agar mendapatkan bahan yang akan diteliti sesuai dengan apa yang

dibutuhkan. Setelah melakukan survei itu, barulah peneliti mengidentifikasi

masalah-masalah yang ada di perusahaan sehingga masalah yang akan diteliti bisa

fokus pada satu permasalahan saja. Berdasarkan identifikasi yang dilakukan

terdapat masalah bahwa masih banyaknya mahasiswa yang berjalan kaki,

sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai fakultasnya masing-

masing. Hal ini menyebabkan tingkat kelelahan mahasiswa yang sangat tinggi

yang akan berdampak pada saat mahasiswa sampai pada tujuannya dan

berpengaruh saat mahasiswa menerima mata pelajaran.
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3.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan

jawabannya melalui pengumpulan dan pengolahan data. Tujuan dari perumusan

masalah adalah untuk memperjelas tentang masalah yang akan diteliti dan dibahas

dalam penelitian ini. Dari identifikasi masalah yang ada, maka didapatlah suatu

permasalahan. Setelah penentuan rumuasan masalah, maka langkah selanjutnya

adalah penentuan tujuan.

3.5 Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian, akan ada hasil yang dicapai. Suksesnya

penelitian dapat dilihat dari tujuan penelitian apakah sudah sesuai dengan yang

diharapkan atau tidak. Oleh karena itu, penetapan tujuan penelitian merupakan

suatu target yang ingin dicapai dalam upaya menjawab segala permasalahan yang

sedang dihadapi atau diteliti.

Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisa kelayakan penyediaan

transportasi bus kampus di lingkungan UIN SUSKA Riau berdasarkan aspek

pasar, aspek teknis dan aspek finansial.

3.6 BatasanMasalah

Setelah ditetapkan tujuan penelitian, maka perlu dibuat batasan masalah

agar penelitian yang dilakukan jelas dan terarah. Batasan masalah digunakan

untuk membatasi bahasan-bahasan yang tidak dikaji oleh peneliti.

3.7 Pengumpulan Data

Setelah tujuan penelitian dan batasan masalah ditetapkan maka langkah

selanjutnya adalah melakukan pengumpulan data. Data merupakan fakta-fakta

ataupun angka-angka.

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari UIN SUSKA Riau. Data yang

diperoleh universitas tersebut, akan dijadikan dasar dalam analisis biaya pada

pengadaan bus kampus.



III-4

Pengumpulan data dilakukan dengan pengambilan data secara langsung

atau melalui wawancara terhadap pihak terkait. Data yang diambil yaitu sebagai

berikut:

a. Data biaya investasi awal

Adalah besarnya biaya yang dikeluarkan untuk pembelian aset awal.

b. Data biaya sumber modal

Adalah kebutuhan biaya investasi dan modal kerja yang dapat lakukan

melalui dua sumber, yaitu sumber dari dalam dan sumber dari luar.

c. Data perkiraan pendapatan

Adalah perkiraan penghasilan yang didapat dari beroperasinya suatu usaha.

d. Data penyusutan

Adalah biaya yang dikeluarkan untuk penurunan nilai properti atau aset

karena waktu dan pemakaian.

e. Data suku bunga

Adalah suku bunga yang digunakan berdasarkan bank yang ada di pekanbaru.

f. Data jarak tempuh kendaraan

Adalah jarrak yang di tempuh kendaraan selama beroperasi dalam satu hari.

g. Data Jumlah pejalan kaki

Adalah semua mahasiswa yang tidak memiliki kendaraan bermotor.

2. Data Sekunder

Data sekunder ini merupakan data yang secara tidak langsung memberikan

informasi kepada pengumpul data seperti melalui dokumen. Adapun teknik

pengumpulan data dengan metode ini adalah sebagai berikut:

1) Studi Literatur

Studi literatur adalah tahapan awal yang dilakukan untuk mengetahui

tentang teori-teori yang dibutuhkan dalam pengidentifikasian masalah

yang akan diteliti. Teori-teori tersebut dapat diperoleh dari buku, jurnaldan

skripsi.

2) Pemahaman Dokumen

Metode pengumpulan data dengan cara mengadakan studi kepustakaan

dengan mempelajari literature, artikel dan lain sebagainya yang

berhubungan dengan penyusunan laporan penelitian.
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3.8 Pengolahan Data

3.8.1 Analisis Aspek Pasar

Sebelum menentukan langkah dalam aspek pasar, terlebih dahulu

ditentukan jumlah sampel yang dibutuhkan. Dalam menentukan sampel, peneliti

menggunakan metode pengambilan sampel. Metode pengambilan sampel adalah

berapa jumlah sampel yang dibutuhkan dalam penelitian. Sampel yang terlalu

kecil dapat menyebabkan penelitian tidak dapat menggambarkan kondisi populasi

yang sesungguhnya. Sebaliknya, sampel yang terlalu besar dapat mengakibatkan

pemborosan biaya penelitian.

Salah satu metode yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel

adalah menggunakan rumus Slovin yaitu sebagai berikut:= ..........................................................(3.1)

Dimana

n : jumlah sampel

N : jumlah populasi

e : batas toleransi kesalahan (error tolerance) / 10 %

yang menjadi polulasi pada penelitian ini adalah jumlah mahasiswa pada tahun

2013. Adapun jumlah mahasiswa tahun 2013 yaitu : 28.336.= ( , )
= ,
= 99,64 atau 100 sampel

Langkah-langkah analisis aspek pasar yang dilakukan adalah :

1)  Segmentasi

Segmentasi yaitu mengelompokkan konsumen menjadi beberapa

kelompok yang sejenis. Dalam hal ini konsumen adalah mahasiswa yang

dikelompokkan berdasarkan data demografi yaitu jenis kelamin, usia, status,

semester, uang kiriman.

2) Tingkat Kepentingan Mahasiswa

Selanjutnya dilakukan pengujian untuk mengetahui tingkat kepentingan

dari mahasiswa yang mengisi kuisioner. Sebelum dilakukan pengujian tingkat

kepentingan, maka dilakukan terlebih dahulu uji validitas dan reabilitas. Uji
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validitas dan reliabilitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui kuesioner

layak untuk disebarkan kepada responden atau belum dan jika belum, perlu

diperbaiki lagi karena pada penelitian ini yang menjadi alat untuk mengumpulkan

data primer adalah kuesioner.

Data dikatakan valid apabila nilai Corrected Item- Total Correlation pada

output spss lebih besar dari r-tabel df-2. Selanjutnya untuk mengetahui reabilitas

dilihat dari nilai cronbach’s alpha if item deleted. Apabila nilai cronbach’s alpha

if item deleted lebih besar dari r-tabel df-2 maka data dikatakan reliabel.

3) Potensi penumpang

Analisis penumpang didapat dari jumlah mahasiswa yang tidak memiliki

kendaran, karena kemungkinan besar akan memakai jasa transportasi bus kampus.

3.8.2 AspekTeknis

Evaluasi aspek teknis adalah suatu aspek yang mempelajari kebutuhan-

kebutuhan teknis proyek sebelum dan sesudah proyek dibangun.Faktor-faktor

yang perlu disusun dalam aspek teknis yaitu :

1. Lokasi usaha

Lokasi usaha berisi tentang dimana usaha ini akan dijalankan atau

dikembangkan.

2. Penentuan mesin dan teknologi

Adalah bagaimana memilih mesin dan teknologi yang sesuai dengan kondisi

yang akan digunakan dan kemampuan mesin yang tepat pada kondisi

tersebut.

3. Proses transportasi atau rute

Yaitu mengenai bagaimana rute yang akan dijalankan serta menganalisa

sarana pendukung yang ada, seperti keadaan jalan, jarak tempuh dan

kebutuhan kendaraan.

4. Bahan baku, tambahan dan sarana pendukung

Berisi bahan-bahan pendukung yang diperlukan untuk menjalankan alat

transportasi yang akan di gunakan. Sarana pendukung berkaitan dengan

tempat atau alat yang mendukung berjalannya transportasi ini.
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5. Penentuan jumlah kendaraan

Jumlah kendaraan di hitung dari banyaknya mahasiswa yang tidak memiliki

kendaraan pribadi yang datang setiap harinya. Kedatangan dihitung setiap 10

menit sekali.

3.8.3 Analisis Aspek Finansial

3.8.3.1 Perhitungan Depresiasi

Metode yang digunakan dalam depresiasi adalah sebagai berikut :

a. Metode Straight Line Depreciation (SLD)

Rumus: = ( − )................................................(3.2)

Dimana : SLD = Jumlah depresiasi per tahun

I = Investasi (Nilai Aset Awal)

S = Nilai Sisa Aset Akhir umur produktif

N = Lamanya asset akan didepresiasi

b. Metode Sum of Years Digits Depreciation (SOYD)

Rumus:

SOYD t = (I - S).........................................................(3.3)

Dimana :

SOYD t = Depresiasi SOYD periodeke-t

Umur sisa aset = n

Umur sisa aset = umuraset – jumlah periode depresiasi yang telah dibayarkan.

Atau : n = N-(t-1)

Sum of year digits depreciation = ∑ digit = ( + 1)......................................(3.4)

c. MetodeDeclining Balance Depreciation (DBD)

Rumus:

R= 1 − ............................................................(3.5)

Dimana : R = Tingkat / laju depresiasi tahunan

I = Investasi (Nilai Aset Awal)

S = Nilai Sisa Aset Akhir umur produktif

N = Lamanya asset akan didepresiasi
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3.8.3.2 Analisis Biaya Operasional Kendaraan

Biaya operasi kendaraan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu

a. Biaya tetap

- Biaya penyusutan per tahun

- Biaya administrasi

b. Biaya tidak tetap

- Biaya awak kendaraan

- Biaya bahan bakar minyak

- Biaya ban

- Biaya pemakaian aki

- Biaya service

- Biaya cuci kendaraan

3.8.3.3 Analisis kelayakan

1) NPV(Net Present Value)

Net Present Value adalah selisih antara present value dari investasi dengan

nilai sekarang dari penerimaan-penerimaan kas bersih (aliran kas operasional

maupun aliran kas terminal) di masa yang akan datang.

Rumus :NPV = ( ) − I ....................................................................(3.6)

Di mana : CFt = aliran kas pertahun pada periode t

IO = investasi awal pada tahun )

K = suku bunga (discount rate)

2) IRR (Internal Rate of Return)

Metode Internal Rate of Return (IRR) adalah mencari suku bunga disaat NPV

sama dengan nol.

Rumus:

IRR=   )7.3........(............................................................12
21

1
1 iix

NPVNPV

NPV
i 












Di mana: i1 = tingkat bunga ke 1

i2 = tingkat bunga ke 2
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NPV1 = NPV ke 1

NPV2 = NPV ke 2

3) PP (Payback Period)

Analisis pay back period pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui seberapa

lama (periode) investasiakan dapat dikembalikan saat terjadinya kondisi

pulang pokok (break even point)

K(PP) = ∑ ≥ 0..............................................................................(3.8)

Dimana : k = periode pengembalian

CFt = cash flow periodeke t

3.9 Analisa Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, maka selanjutnya kita

dapat menganalisa lebih mendalam dari hasil pengolahan data.Analisa tersebut

akan mengarahkan pada tujuan penelitian dan akan menjawab pertanyaan pada

perumusan masalah. Analisa hasil data pada penelitian ini adalah tentang

kelayakan pengadaan bus kampus.

3.10 Penutup

Penutup berisi kesimpulan dan saran dari penelitian. Kesimpulan ini

merupakan jawaban dari tujuan penelitian, apabila semua tujuan penelitian sudah

terjawab pada kesimpulan, berarti penelitian ini sudah benar. Saran merupakan

masukan kepada mahasiswa yang lain dan pihak universitas.


