
 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Umum 

 

 

Studi ini dilakukan dengan mengumpulkan literatur, baik berupa buku-buku 

maupun jurnal-jurnal yang membahas tentang studi kelayakan, yang dapat 

menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan studi 

kelayakan.Mengumpulkan data-data yang diperlukan mengacu pada studi 

yang sudah dilakukan bersama dengan pihak dari tim investor, serta dari 

proyek dan sumber-sumber yang terkait dengan proyek ini. Melakukan 

konsultasi, wawancara, diskusi, dan lain sebagainya dengan pihak yang terkait 

dengan proyek ini. 

 

B. Objek Penelitian 

 

 

Objek penelitian ini adalah jalur kereta api Pidada-Pelabuhan Panjang yang 

terletak di Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung. 
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Gambar 3.1. Peta Lokasi Jalur Kereta Api Stasiun Pidada sampai ke Pelabuhan 

Panjang 

 

 

 

 

 



29 

 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

 

 

Dalam studi ini data-data yang dikumpulkan merupakan data-data yang 

diperoleh dari pihak investor dan konsultan, data-data tersebut adalah 

diantaranya: 

 

1. Biaya Investasi 

Dari data ini akan diketahui berapa besar dana yang ditanamkan, termasuk 

di dalamnya data tentang konstruksi, biaya pembebasan lahan, biaya 

desain dan supervisi, biaya operasi dan perawatan, dan lain-lain. 

 

2. Aliran Kas (Cash Flow) 

Cash flowadalah pendapatan setelah pajak ditambah 

penyusutan/depresiasi. Cash flow yang akan digunakan yaitu Non 

Conventional Cash Flow. Pada pola ini akan didapat beberapa 

kemungkinan pola aliran kas baik yang bersifat cash inflow maupun cash 

outflow, misalnya pada tahun tertentu terjadi renovasi tertentu terjadi 

renovasi tersebut membutuhkan capital expenditure. Pada aliran 

konvensional setelah pengeluaran awal, kita akan mendapat suatu 

cashinflow namun tidak ada aliran kas yang bersih dari cash outflow. 

 

3. Initial Investment atau Outlay 

Bentuk investasi yang merupakan cash outflow dapat dibedakan menjadi 2 

(dua) kelompok, yaitu: 
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a. Capital Expenditure 

Yaitu jenis pengeluaran yang memberikan manfaat jangka panjang 

seperti: pembelian bangunan, tanah, dan aktiva tetap lainnya. 

b. Revenue Expenditure 

Yaitu jenis pengeluaran yang diperhitungkan sebagai biaya: biaya 

tenaga kerja, biaya material, operating expenses, dan lain sebagainya.  

 

4. Umur Ekonomis Bangunan 

Umur ekonomis investasi bangunan merupakan periode waktu yang dipilih 

untuk analisis investasi bangunan dengan berbagai pertimbangan, 

misalnya usia fisik, usia fungsional, usia ekonomi, dan usia komponen 

pembentuk bangunan. Menurut Allan Ashworth umur ekonomis bangunan 

umum yang bersifat prestise dan sebagainya adalah lebih dari 30 tahun. 

 

5. Biaya 

Biaya adalah arus yang keluar aktiva atau pengguna aktiva lainnya dari 

suatu investor yang timbul dari penerimaan barang atau jasa. Semua biaya 

dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu: 

a. Biaya Modal 

Adalah jumlah semua pengeluaran yang dibutuhkan mulai dari pra-

studi sampai proyek tersebut selesai dibangun. Yang termasuk ke 

dalam biaya modal adalah diantaranya: 

i. Biaya Langsung, merupakan biaya yang diperlukan untuk 

pembangunan suatu proyek yang terdiri dari: 
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- Penyiapan lahan 

- Biaya pembebasan tanah 

- Biaya konstruksi 

ii. Biaya Tidak Langsung, merupakan biaya pengeluaran untuk 

manajemen serta jasa untuk bagian proyek yang meliputi: 

- Gaji tetap pegawai 

- Kontingensi laba/fee 

- Pajak 

b. Biaya Tahunan 

Adalah biaya yang dikeluarkan oleh pihak investor/pemilik setelah 

sebuah proyek selesai dibangun sampai selesai umur proyek, yang 

meliputi: 

i. Depresiasi, merupakan turunnya/penyusutan suatu harga/nilai 

dari sebuah benda karena pemakaian dan kerusakan benda itu. 

ii. Biaya operasional dan pemeliharaan, dipergunakan agar dapat 

memenuhi umur proyek sesuai dengan yang direncanakan pada 

detail desain. 

 

6. Suku Bunga (Interest Rate) 

Suku bunga ini digunakan untuk menghitung nilai waktu uang pada masa 

yang akan datang. Suku bunga ini adalah hasil kebijakan yang ditentukan 

investor berdasarkan nilai inflasi. 
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D. Analisis Data 

 

 

Metode analisis data perhitungan yang dipakai adalah Net Present Value 

(NPV), Internal Rate of Return (IRR), Payback Period (PP), dan Benefit-Cost 

Ratio (BCR), dengan menggunakan program aplikasi Microsoft excel.  

 

E. Alur Kerja Penelitian 

 

 

Penelitian untuk tugas akhir ini dimulai dengan menentukan topik 

pembahasan dan tujuan yang hendak dicapai. Kemudian dilanjutkan dengan 

menentukan objek penelitian, baik jenis maupun lokasi, yang disusul dengan 

pengumpulan data dari objek yang telah ditentukan tersebut. 

 

Tahapan selanjutnya adalah melakukan pengolahan data yang telah diperoleh 

dari lapangan dengan penentuan parameter yang digunakan sebelumnya. 

Pengolahan ini menggunakan metode NPV, IRR, PP, BCR. Setelahmelakukan 

pembahasan hasil pengolahan data, tahap selanjutnya adalah mengambil 

kesimpulan dan saran sebagai bagian akhir dari penelitian ini. 
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Gambar 3.2. Diagram Alir Penelitian 

Mulai 

Pengumpulandata : 

 BiayaInvestasi 

 Cash flow 

 Sukubunga 

 

Pengolahan data                                  

dan penentuan parameter yang 

digunakan 

(Biaya, waktu, bunga) 

 Estimasi aliran keuangan : 

(Outcome & Income) 

 

Analisa data 

(NPV, BCR, IRR, PP, 

NilaiWaktuUang) 

 
 

Pembahasan 

(Asumsi, AliranKas, 

AnalisaKelayakanProyek) 

 

Selesai 

Kesimpulandan Saran 

(Hasil yang didapat) 


