
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

Gambar 3.1 Flow Chart Penelitian

Mulai

Studi Pendahuluan
- Melakukan pengamatan langsung
- Melakukan wawancara

Studi Literatur
- Mencari teori-teori yang berkaitan dengan

permasalahan yang ditemukan

Rumusan Masalah

Pengumpulan Data
 Data Primer

- Tidak ada

 Data Sekunder
- Data spesifikasi bus
- Biaya operasional dan pendapatan

Pengolahan Data
- - Depresiasi

- Perhitungan biaya operasional
- Perhitungan umur ekonomis
- Peramalan
--Perhitungan umur optimum

-

-
Analisa

Menentukan pada tahun ke berapa bus ALS

ekonomis dan menentukan umur operasi optimum

bus

Kesimpulan dan Saran
Hasil yang diperoleh dari penelitian, dan masukan
untuk  membangun dan menambah penelitian.

Selesai

Tujuan Penelitian



III-2

Agar penelitian ini lebih terarah, dan langkah-langkah yang akan dijalankan lebih

jelas dan menuruti prosedur maka dibuatlah sebuah metodologi penelitian.

Metodologi penelitian ini menjelaskan langkah-langkah yang akan dijalani dari

mulai penelitian hingga akhir penelitian.

Metode penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang

tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari

gejala tertentu. Sedangkan pendekatan studi kasus adalah penelitian yang rinci

mengenai suatu objek tertentu selama kurun waktu tertentu dengan cukup

mendalam dan menyeluruh termasuk lingkungan dan masa lalunya.

Adapun tahapan-tahapan dalam melakukan penelitian tugas akhir ini

adalah sebagai berikut:

3.1 Studi Pendahuluan

Langkah pertama yang harus dilakukan sebelum melakukan penelitian

adalah melakukan studi pendahuluan. Studi pendahuluan dilakukan di PT. ALS

yang berada di kota Pekanbaru yang menjadi objek penelitian. Langkah ini

dilakukan untuk mengetahui gejala permasalahan yang ada diperusahaan.

Dari hasil yang diperoleh diketahui bahwa perusahaan tidak pernah

memperhitungkan umur ekonomis untuk melakukan pergantian bus. Adapun data

pendapatan dan jumlah biaya operasional setiap tahunnya untuk delapan unit bus

ALS ini dapat dilihat pada table 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1 Laporan Perolehan biaya operasional dan pendapatan 2007- 2012
delapanUnit bus

Tahun Biaya
Variabel (Rp)

Biaya Tetap
(Rp)

Biaya
Operasional Pendapatan Penumpang

( Rp) ( Rp) (tahun)
2007 1.240.520.000 3.801.368.000 5.041.888.000 6.862.000.000 38.488 orang
2008 1.260.320.000 3.802.688.000 5.063.008.000 6.884.400.000 37.984 orang
2009 1.787.460.000 3.804.080.000 5.591.540.000 6.899.200.000 37.688 orang
2010 322.400.000 3.805.200.000 4.127.600.000 5.960.960.000 37.240 orang
2011 3.022.455.000 57.880.000 3.080.335.000 5.924.400.000 35.216 orang
2012 2.519.520.000 82.880.000 2.602.400.000 4.724.000.000 34.480 orang
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3.2 Studi Literatur

Setelah permasalahan yang ada ditemukan, kemudian dilakukan studi

literatur. Studi literatur dilakukan untuk mencari teori-teori yang berkaitan dengan

permasalahan yang ditemukan di perusahaan.

Studi literatur dilakukan untuk mencari teori-teori yang mendukung

kelengkapan penulisan tugas akhir. Pelaksanaannya adalah dengan

mengumpulkan data atau infomasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas akhir

ini yang berbentuk studi pustaka. Jenis literatur yang dipelajari dan digunakan

sebagai acuan antara lain buku-buku yang relevan dengan tema yang diambil.

Selain mengacu kepada buku-buku yang relevan dengan permasalahan, penulisan

juga mengacu kepada karya ilmiah yang mendukung teori.

3.3 Identifikasi Masalah

Setelah permasalahan diketahui melalui penelitian pendahuluan, dan

didukung oleh teori-teori yang ada maka langkah selanjutnya adalah melakukan

identifikasi terhadap permasalahan tersebut.

Melakukan analisa terhadap mobil yang digunakan penting untuk

dilakukan oleh setiap perusahaan. Kesalahan melakukan penanaman investasi

yang seharusnya belum dilakukan atau sebaliknya akan mengakibatkan

pengeluaran biaya sia-sia.

Selain itu, penggantian bus (replacement) tidak bisa dilakukan hanya

dengan melihat kondisi fisik mesin atau standar umur ekonomis yang ditetapkan

oleh pabrikan, tetapi perlu dilakukan analisa apakah mesin tersebut masih

memberikan keuntungan (profit) yang ekonomis atau tidak.

Penggantian bus yang tidak tepat waktunya akan menimbulkan atau

menambah biaya investasi yang lebih besar. Dengan dilakukan penelitian ini

diharapkan perusahaan dapat menghindari hal tersebut.

3.4 Perumusan Masalah

Jika suatu permasalahan sudah diketahui, maka selanjutnya dibuat suatu

rumusan masalah yang tujuannya adalah agar peneliti maupun pengguna hasil

penelitian mempunyai persepsi yang sama terhadap penelitian yang dihasilkan.

Rumusan masalah berisi pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan terjawab
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ketika penelitian selesai. Pada penelitian ini, masalah yang dihadapi adalah umur

ekonomis dari bus ALS agar dapat terhindar dari kerugian yang besar pada saat

pengoperasian bus dan mengetahui berapa lama umur optimal bus ALS.

3.5 Tujuan penelitian

Dalam suatu penelitian perlu ditetapkan suatu tujuan yang jelas, nyata dan

terukur. Tujuan penelitian merupakan hasil yang akan dicapai oleh peneliti setelah

laporan penelitian ini selesai. Adapun tujuan penelitian ini adalah menentukan

umur ekonomis  bus ALS trayek Pekanbaru- Padangsidempuan, serta menentukan

umur operasi optimum bus ALS dengan menganalisa biaya operasi kendaraan

setiap tahunnya.

3.6 Pengumpulan Data

Untuk menghasilkan penelitian yang ilmiah dan bisa dipertanggung

jawabkan, data merupakan hal yang sangat signifikan. Oleh sebab itu data yang

dikumpulkan haruslah benar-benar riil dan bukan rekayasa. Ada dua hal utama

yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen

penelitian dan kualitas pengumpulan data (Sugiyono, 2010). Dalam penelitian ini

teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan data

sekunder.

Data-data yang dibutuhkan untuk menentukan umur ekonomis dan

menganalisa umur operasi optimum Bus ALS di PT. ALS adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer tidak ada.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang secara tidak langsung memberikan

informasi kepada pengumpul data seperti melalui dokumen. Adapun teknik

pengumpulan data dengan metode ini adalah sebagai berikut:

a. 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, jurnal, skripsi

dan lain sebagainya.
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b. Pemahaman Dokumen

Metode pengumpulan data dari buku-buku atau laporan yang tersedia di

perusahaan yang berhubungan dengan kasus yang akan diteliti. Data

sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sejarah

perusahaan, struktur organisasi, data spesifikasi bus data biaya operasional

( biaya pemakaian bahan bakar, biaya pemeliharaan, biaya awak bus, biaya

retribusi terminal, biaya asuransi bus, biaya adminstrasi, biaya oli, biaya

kredit), dan data pendapatan. Dalam pengumpulan data ini, Observasi

dilakukan dengan melihat data-data keuangan perusahaan.

3.7 Pengolahan Data

Setelah data diperoleh, langkah selanjutnya adalah pengolahan data dengan

metode-metode yang sudah ditetapkan. Pengolahan data berisi mengenai

pengolahan data-data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data untuk

mendapatkan tujuan dari penelitian. Pengolahan data ini bertujuan agar data

mentah yang diperoleh bisa dianalisa dan kemudian memudahkan dalam

mengambil kesimpulan atau menjawab permasalahan dari penelitian ini.

Pengolahan data dilakukan sesuai dengan prosedur dan teori-teori yang

berhubungan dengan umur ekonomis dan umur operasi optimum. Adapun

langkah-langkah dalam pengolahan data adalah sebagai berikut :

1. Depresiasi

Perhitungan depresiasi mesin ini di gunakan untuk perhitungan umur

ekonomis mesin dimana secara teori umur ekonomis mesin adalah 10 tahun.

Perhitungan depresiasi disini memakai metode sum of years digits depreciation

( SOYD) yaitu metode yang mempunyai pola pembayaran depresiasi yang tidak

sama setiap tahunnya yaitu didasarkan dari bobot digit dari tahun pemakaian.

Pada tahun-tahun awal depresiasi yang di keluarkan lebih besar dari tahun

berikutnya, dimana penurunannya merupakan fungsi dari berkurangnya umur

asset tersebut atau semakin bertambahnya umur mesin maka nilai sisa dari mesin

itu semakin kecil. Adapun persamaannya adalah sebagai berikut:

)(
1

SP
SOYD

TN
DT 




Dimana:
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Dt  = Depresiasi tahun ke-t

N= Taksiran Umur Alat

T = Tahun Ke

SOYD =Jumlah Digit Tahun 1 Sampai N

P   = Harga Awal Mesin

S   = Harga nilai sisa mesin

2. Perhitungan biaya operasional

Biaya operasional terdiri dari biaya perawatan ( biaya penggantian

pelumas dan biaya penggantian suku cadang), biaya tenaga kerja. Terjadinya

perubahan biaya operasional dari tahun ke tahun disebabkan umur pakai dan

kerusakan yang dialami mesin dimana untuk penggantian suku cadang diperlukan

biaya yang besar dan di pengaruhi perubahan harga suku cadang dari tahun ke

tahun. Biaya pengoperasian sebagai variabel yang di cari sangat dipengaruhi dan

di tentukan oleh waktu, sehingga di asumsikan plot data dari biaya operasional

berbentuk linier. Oleh sebab itu, untuk estimasi biaya operasional ini di gunakan

metode peramalan trend linier.

Adapun persamaan yang digunakan adalah:

)(tbaYt 

Dimana:

tY = Nilai peramalan pada periode ke-t

a =  intersep

b = slope/tingkat perubahan dalam permintaan

t = Waktu / Periode

3. Perhitungan Umur Ekonomis

Umur ekonomis mesin adalah dimana biaya pengembalian modal

cenderung menurun, sementara biaya operasi dan perawatan cenderung naik

sejalan dengan pertambahan umur mesin tersebut. Dengan demikian umur

ekonomis mesin dapat diartikan sebagai jangka waktu penggunaan ekonomis,

dimana jangka waktu yang dicapai pada biaya rata-rata mempunyai harga
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terendah. Dengan metode ini dihitung total ekivalensi biaya tahunan. Setiap biaya

dihitung ekivalensinya selama umur pemakaiannya. Dengan mempertimbangkan

bunga uang, umur ekonomis dapat dicapai pada saat total ekivalensi biaya tahunan

rata-rata minimum. Untuk menghitung total tahunan digunakan persamaan

sebagai berikut :

EUAC = Capital Recovery + Equivalent Annual Operating Cost

EUAC = (P-L)(A/P, i, n%) + Li + FW (Operating Cost for N Year)

(A/F, i, N)

Atau

EUAC = (P-L)(A/P, i, N) + Li + PW (Operating Cost for N Year)

(A/P, i, N)

Dimana ;

EUAC = Equivalensi Uniform Annual Cost

CR = Capital Recovery

EAOC = Equivalent Annual Operating Cost

FW = Future Worth

PW = Present Worth

4. Peramalan

Peramalan digunakan untuk mendapatkan perkiraan data dimasa yang

akan datang.Peramalan beberapa tahun  kedepan dilakukan terhadap nilai konstan

biaya operasi (biaya variabel dan biaya tetap) dan pendapatan per tahunnya.

Untuk menentukan estimasi biaya operasional ini perlu di ketahui pola hubungan

antara biaya operasional dengan metode yang tepat digunakan untuk peramalan.

Model yang digunakan disini adalah model deret berkala, yaitu

serangkaian data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan

suatu kejadian. Model berkala ada empat jenis yaitu:

1. Pola Horisontal

Pola data ini terjadi bila harga data berfluktuasi sekitar harga rata-rata

2. Pola Musiman

Pola data ini berulang setiap periode, dan sangat dipengaruhi oleh musim

tertentu, komponen musim dapat dijabarkan kedalam faktor cuaca, libur,

atau kecenderungan pedagang.
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3. Pola Siklis

Pola data ini terjadi bila data mempunyai gerak naik turun dalam jangka

waktu yang lama, dimana pada waktu tertentu pola akan berulang secara

periodik dan banyak dipengaruhi pola pergerakan aktivitas ekonomi yang

memiliki kecenderungan periodik.

4. Pola Trend

Pola trend terjadi apabila data menaik ataupun menurun dalam jangka

waktu yang panjang.

Dalam meramalkan biaya-biaya yang termasuk di dalam biaya operasi

dipergunakan pola trend karena biaya tersebut cenderung naik jika mesin semakin

tua atau semakin lama jangka waktu pemakaiannya. Metode yang dipakai untuk

peramalan biaya-biaya dan pendapatan tersebut adalah metode linier dengan

persamaan:

Dimana:

tY = Nilai peramalan pada periode ke-t

a =  intersep

b = slope/tingkat perubahan dalam permintaan

n = Waktu / Periode

5. Perhitungan Umur Optimum

Umur operasi optimum bus adalah yang di hitung pertahun rata-rata dalam

satuan yang sama kemudian di jumlahkan dalam kelompok biaya operasi variabel

dan biaya operasi tetap kemudian di jumlahkan ke dalam biaya total tahunan

dengan umur kenderaaan. Perhitungan umur optimum diperoleh dengan

menjumlahkan biaya tetap dengan biaya variabel pada satu grafik antara biaya
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operasional yang paling minimum setiap tahun dengan umur kenderaan, dan akan

di tetapkan sebagai titik umur kenderaan mencapai titik umur optimum. Dalam

menganalisa data biaya tetap dan biaya variabel di gunakan regresi linier dengan

persamaan sebagai berikut (Aris krisdiyanto, 2003):

Y = a +b.x
Dimana :

Y = Variabel tak bebas

a  =  intersep/konstanta

b = koefisien  regresi

x  = Variabel bebas

Dalam hal ini variabel yang dipilih untuk pemodelan ini adalah variabel

umur kendaraan karena tujuan penelitian menentukan umur optimum dari biaya

operasi bus ALS.

3.8 Analisa

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, maka selanjutnya

kita dapat menganalisa lebih mendalam dari hasil pengolahan data mengenai

depresiasi, perhitungan operasional, perhitungan umur ekonomis, peramalan dan

perhitungan umur optimum. Analisa tersebut akan mengarahkan pada tujuan

penelitian dan akan menjawab pertanyaan pada perumusan masalah. Analisa data

pada penelitian ini adalah menentukan umur ekonomis bus ALS trayek Pekanbaru

- Padangsidempuan dan menganalisa umur operasi optimum dengan menganalisa

biaya operasi bus setiap tahunnya.

3.9 Penutup

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir yang dilakukan berdasarkan

studi observasi yang dilakukan. Kesimpulan ini merupakan jawaban dari tujuan

penelitian, apabila semua tujuan penelitian sudah terjawab pada kesimpulan,

berarti penelitian ini sudah benar. Saran merupakan masukan kepada pihak

perusahaan dan sebagai langkah perbaikan pada penelitian selanjutnya.

Kesimpulan dan saran yang diberikan dapat menjadi masukan bagi PT. ALS

dalam menganalisa bus yang mereka gunakan untuk masa yang akan datang.


