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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian terapan (applied research), yaitu 

penelitian yang menyangkut aplikasi teori untuk memecahkan permasalahan 

tertentu (Kuncoro, 2009:7). Ada tiga macam contoh dari penelitian terapan, yaitu 

penelitian evaluasi, penelitian pengembangan, dan penelitian tindakan. Dalam 

penelitian ini menggunakan penelitian evaluasi. Penelitian evaluasi merupakan 

penelitian yang diharapkan dapat memberikan masukan atau mendukung 

pengambilan keputusan tentang nilai relatif dari dua atau lebih alternatif tindakan. 

Dalam penelitian ini ada dua keputusan alternatif, yaitu layak atau tidak layak 

usaha ini untuk dikembangkan. 

3.2. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan 

kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak berupa angka, sedangkan data 

kuantitatif adalah data yang dinyatakan dengan angka. Sementara itu, sumber data 

yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh 

melalui observasi dan wawancara. Data sekunder diperoleh melalui studi 

dokumentasi pada buku-buku, media cetak, internet, dan literatur yang ada. 
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3.3. Prosedur Pengumpulan Data 

3.3.1. Aspek Lingkungan Industri 

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk menggali data pada 

aspek lingkungan industri (ekonomi, teknologi, politik-hukum, dan sosial-budaya) 

adalah sebagai berikut: 

a. Studi dokumentasi, yaitu dilakukan dengan menelaah literatur yang berkaitan 

dengan lingkungan industri dari berbagai sumber, antara lain: Badan Pusat 

Statistik (BPS), Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T), Balai Pengawas 

Obat dan Makanan (BPOM), Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia Jawa 

(Aprindo), perusahaan riset, media cetak maupun elektronik, serta internet. 

b. Wawancara, yaitu dilakukan dengan wawancara kepada pegawai Badan 

Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) daerah setempat untuk mengetahui 

perijinan usaha yang harus dipenuhi. Tabel 3.1 menunjukkan pedoman 

wawancara aspek hukum. 

Tabel 3.1. 

Pedoman Wawancara Aspek Hukum 

No Pertanyaan Sumber 

1 Perijinan apa yang harus dipenuhi untuk 

menjalankan ide bisnis di daerah yang 

bersangkutan? 

Pegawai pada Badan Pelayanan 

Perijinan Terpadu (BP2T) daerah 

setempat 

2 Bagaimana alur pengurusan kelengkapan ijin 

usaha (SITU, SIUP/TDP, dan NPWP? 

Pegawai pada Badan Pelayanan 

Perijinan Terpadu (BP2T) daerah 

setempat 

3 Berapa biaya yang dibutuhkan untuk 

mendapatkan ijin usaha (SITU, SIUP/TDP, 

dan NPWP)? 

Pegawai pada Badan Pelayanan 

Perijinan Terpadu (BP2T) daerah 

setempat dan  Kantor Direktorat Jendral 

Pajak setempat 

Sumber: data diolah 

3.3.2. Aspek Pasar 

 Metode pengumpulan data untuk analisis aspek pasar dalam studi 

kelayakan bisnis ini adalah dengan cara-cara sebagai berikut. 
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a. Wawancara, dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap calon customer. 

Dalam penelitian ini calon customer adalah ritel modern minimarket di kota 

Surabaya, dimana terdiri dari jaringan minimarket: Alfamart, Indomaret, 

Alfamidi, Alfa Express, Circle K, Yomart, dan Starmart. Tabel 3.2 

menunjukkan pedoman wawancara aspek pasar customer. 

Tabel 3.2. 

Pedoman Wawancara Aspek Pasar 

No Pertanyaan Sumber 

1 Berapa jumlah gerai minimarket (Alfamart, 

Indomaret, Alfamidi, Alfa Express, Circle K, 

Yomart, dan Starmart) pada tahun 2010? 

- Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel 

Indonesia (Aprindo) Jawa Timur 

 

2 Berapa pertumbuhan jumlah gerai minimarket 

(Alfamart, Indomaret, Alfamidi, Alfa Express, 

Circle K, Yomart, dan Starmart) selama tiga tahun 

terakhir (2008, 2009, dan 2010)? 

- Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel 

Indonesia (Aprindo) Jawa Timur 

3 Apa yang mempengaruhi keputusan pembelian 

suatu produk makanan ringan (snacks), khususnya 

dari pemasok (supplier) skala UMKM lokal, di 

masing-masing minimarket? 

- Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel 

Indonesia (Aprindo) Jawa Timur 

- Bagian pembelian 

(merchandising/MD) masing-

masing minimarket: Alfamart, 

Indomaret, Alfamidi dan Alfa 

Express, Circle K, Yomart, serta 

Starmart 

4 Berapa omset penjualan masing-masing produk 

kompetitor chips dan nuts? (market size dan market 

share) 

- Bagian pembelian 

(merchandising/MD) masing-

masing minimarket: Alfamart, 

Indomaret, Alfamidi dan Alfa 

Express, Circle K, Yomart, serta 

Starmart 

- Kepala gudang di Distribution 

Center (DC) minimarket yang 

bersangkutan 

- Karyawan gudang di Distribution 

Center (DC) minimarket yang 

bersangkutan 

Sumber: data diolah 

b. Observasi, dilakukan untuk mengidentifikasi produk-produk competitor yang 

dijual di gerai-gerai minimarket: Alfamart, Indomaret, Alfamidi, Alfa Express, 

Circle K, Yomart, dan Starmart. Tabel 3.3 menunjukkan pedoman observasi 

aspek pasar competitor. 
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Tabel 3.3. 
Pedoman Observasi Aspek Pasar Competitor 

No Minimarket Competitor Netto (gram) Harga Jual (Rp.) 

1 Alfamart, 

Indomaret, 

Alfamidi, Alfa 

Express, Circle 

K, Yomart, 

Starmart 

- Siapa saja competitor 

Hokki kategori 

keripik (chips) yang 

dijual di minimarket 

(customer)? 

- Siapa saja competitor 

Hokki kategori 

kacang (nuts) yang 

dijual di minimarket 

(customer)? 

- Berapa gram berat 

bersih (netto) 

masing-masing 

produk competitor 

kategori keripik 

(chips)? 

- Berapa gram berat 

bersih (netto) 

masing-masing 

produk competitor 

kategori kacang 

(nuts)? 

- Berapa rupiah 

harga jual masing-

masing produk 

competitor 

kategori keripik 

(chips)? 

- Berapa rupiah 

harga jual masing-

masing produk 

competitor 

kategori kacang 

(nuts)? 

Sumber: data diolah 

c. Studi dokumentasi, dilakukan untuk memperoleh data tentang jumlah 

minimarket di kota Surabaya, dan data tentang produk substitusi keripik dan 

kacang.  

3.3.3. Aspek Internal 

a. Aspek Pemasaran 

 Metode pengumpulan data yang digunakan untuk menggali data pada 

aspek pemasaran adalah studi observasi pesaing untuk menetapkan strategy, 

tactic, dan value pemasaran (lihat Tabel 3.3). Pesaing dalam penelitian ini adalah 

semua produk chips dan nuts yang dijual di ritel modern minimarket kota 

Surabaya, dimana dalam penelitian ini dibatasi pada: Alfamart, Indomaret, 

Alfamidi, Alfa Express, Circle K, Yomart, dan Starmart. 

b. Aspek Teknis 

 Metode pengumpulan data yang digunakan untuk menggali data pada 

aspek teknis adalah survei. Survei dilakukan dengan melakukan wawancara 

berkaitan dengan lokasi bisnis, penentuan peralatan, dan penentuan layout. Tabel 

3.4 menunjukkan pedoman wawancara aspek teknis. 



64 

 

Tabel 3.4. 

Pedoman Wawancara Aspek Teknis 

No Pertanyaan Sumber 

1 Berapa biaya yang diperlukan untuk menyewa lokasi usaha? Pemilik lokasi 

usaha 

2 Bagaimana spesifikasi peralatan usaha yang dibutuhkan? Pemasok peralatan 

usaha 

3 Berapa harga perolehan masing-masing peralatan usaha yang 

diperlukan untuk menjalankan bisnis? 

Pemasok peralatan 

usaha 

Sumber: data diolah 

c. Aspek Sumber Daya Manusia 

 Metode pengumpulan data yang digunakan untuk menggali data pada 

aspek manajemen dan SDM adalah studi dokumentasi untuk mendapatkan data 

tentang gaji Upah Minimum Regional (UMR) di Dinas Tenaga Kerja daerah 

setempat. 

d. Aspek Keuangan 

 Metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk menggali data 

pada aspek keuangan adalah sebagai berikut. 

a. Studi dokumentasi, yaitu dilakukan dengan menelaah dokumen yang berkaitan 

dengan data keuangan, antara lain: pertumbuhan inflasi dan tingkat suku bunga 

kredit. 

b. Survei, yaitu dilakukan dengan mencari informasi mengenai biaya investasi 

dan biaya operasional. 

 

3.4. Alat Analisis Data 

3.4.1. Aspek Lingkungan Industri 

 Aspek lingkungan industri dianalisis dengan tingkat kesesuaian 

lingkungan industri dengan ide bisnis. Tabel 3.5 menunjukkan alat analisis data 

untuk kelayakan aspek lingkungan ekonomi. 
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Tabel 3.5. 

Alat Analisis Data Aspek Lingkungan Ekonomi 

No Indikator Tolak Ukur Kelayakan Sumber 

1 Pertumbuhan 

ekonomi Jawa Timur 

- % Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur 

dan % pertumbuhan ekonomi nasional 

- Soekarwo dalam 

Jawa Pos, 18 

Februari 2011:14 

2 PDRB Jawa Timur - Nilai PDRB Jawa Timur 

- % Kontribusi PDRB Jawa Timur 

terhadap PDRB provinsi-provinsi lain 

- Soekarwo dalam 

Jawa Pos, 19 

November 

2010:14 

- Soekarwo dalam 

Jawa Pos, 18 

Februari 2011:14 

3 Laju inflasi Jawa 

Timur dan Surabaya 

- % Tingkat inflasi kota Surabaya tahun 

2010 dan % tingkat inflasi kota Surabaya 

tahun 2008 

- Bank Indonesia 

4 Tingkat suku bunga - % Tingkat suku bunga acuan Bank 

Indonesia (BI Rate)  

- Basri (2010:10) 

5 Iklim investasi - Nilai Investasi di Jatim pada tahun 2010  

- Indeks IRCI kota Surabaya  

- Soekarwo dalam 

Jawa Pos 18 

Februari 2011 

- SWA, 2010:34 

 

Tabel 3.6 menunjukkan alat analisis data untuk kelayakan aspek 

lingkungan teknologi. Indikator yang digunakan antara lain perkembangan 

teknologi komunikasi dan perkembangan media sosial. 

Tabel 3.6. 

Alat Analisis Data Aspek Lingkungan Teknologi 

No Indikator Tolak Ukur Kelayakan Sumber 

1 Perkembangan 

teknologi komunikasi  

- Jumlah pengguna internet di Indonesia Kasali (2011:35) 

2 Media sosial - % penetrasi twitter di Indonesia dan 

negara-negara lain di dunia 

- Jumlah pengguna media sosial facebook 

di Indonesia dan negara-negara lain di 

dunia 

Kasali (2011:37) 

Sumber: Kasali, 2011:35. 

Tabel 3.7 menunjukkan alat analisis data untuk kelayakan aspek 

lingkungan politik-hukum. Indikator yang digunakan antara lain: kebijakan 

pemerintah terhadap pemasok UMKM di ritel modern, pendirian badan usaha, 

perijinan badan usaha, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan produk 

pangan. 
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Tabel 3.7. 

Alat Analisis Data Aspek Lingkungan Politik-Hukum 

No Indikator Tolak Ukur Kelayakan Sumber 

1 Kebijakan 

pemerintah terhadap 

UMKM lokal di ritel 

modern 

% Target peningkatan jumlah produk 

UMKM  di gerai ritel modern 

Mari Elka Pangestu 

dalam Bisnis Indonesia 

(2011) dan Jawa Pos 

(2011)  

2 Pendirian badan 

usaha 

Kemampuan untuk memenuhi 

persyaratan mendirikan badan usaha 

perseorangan 

Suliyanto (2010:41) 

3 Perijinan usaha Kemampuan untuk memenuhi 

persyaratan memperoleh ijin usaha 

Suliyanto (2010:41) 

4 Perijinan produk 

pangan 

Kemampuan untuk memenuhi 

persyaratan memperoleh ijin pangan  

Ihsan (2010:34) 

5 Peraturan-peraturan 

lain terhadap produk 

pangan 

Kemampuan untuk memenuhi Peraturan-

peraturan lain yang berkaitan dengan 

produk pangan 

BPOM 

 

Tabel 3.8 menunjukkan alat analisis data untuk kelayakan aspek 

lingkungan sosial-budaya. Indikator yang digunakan antara lain: urban movement, 

middle class emergence, dan youth-women-netizen supremacy. 

Tabel 3.8. 

Alat Analisis Data Aspek Lingkungan Sosial-Budaya 

No Indikator Tolak Ukur Kelayakan Sumber 

1 Urban Movement - % Jumlah penduduk urban dan 

rural di Jawa Timur 

- Kartajaya dalam 

Marketeers edisi 

Januari 2011:40 

2 Middle Class 

Emergence 

- % Jumlah penduduk kelas 

menengah (middle class) 

- Kasali (2011:21) 

3 Youth-Women-Netizen 

Supremacy 

- Subkultur youth, women, dan 

netizen dan subkultur senior, men, 

dan citizen 

- Kartajaya dalam 

Marketeers edisi 

Januari 2011:42 

 

3.4.2. Aspek Pasar 

 Aspek pasar dianalisis dengan memperhatikan tingkat kemampuan 

mencapai penjualan pada customer dan kemampuan menghasilkan produk dan 

harga yang lebih baik dibanding competitor. Tabel 3.9 menunjukkan alat analisis 

data untuk kelayakan aspek pasar customer. Indikator yang digunakan antara lain: 

market size, market growth, dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kebutuhan, keinginan, dan permintaan pelanggan. 
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Tabel 3.9. 

Alat Analisis Data Aspek Pasar: Customer 

No Indikator Kriteria Penerimaan Sumber 

1 Market Size Market size. Semakin besar pasar 

maka perusahaan akan berpeluang 

mendapatkan laba yang maksimal. 

Kartajaya (2010:11) 

2 Market Growth Market growth. Pertumbuhan pasar 

yang positif akan membuat pasar 

tersebut semakin berpotensi sebagai 

target market. 

Kartajaya (2010:11) 

3 Kebutuhan, keinginan, 

dan permintaan 

customer 

Perusahaan mampu memenuhi 

kebutuhan, keinginan, dan permintaan 

customer  

Jonathan (2007:95) 

 

Tabel 3.10 menunjukkan alat analisis data untuk kelayakan aspek pasar 

customer. 

Tabel 3.10. 

Alat Analisis Data Aspek Pasar: Competitor 

No Indikator Kriteria Penerimaan Sumber 

1 Pesaing sejenis (chips 

dan nuts) 

Perusahaan mampu menghasilkan 

produk chips dan nuts yang lebih baik 

dibanding pesaing 

Suliyanto (2010:131) 

2 Pendatang baru 

potensial 

Perusahaan mampu menghasilkan 

produk chips dan nuts yang lebih baik 

dibanding pendatang baru potensial 

Suliyanto (2010:131) 

3 Produk substitusi 

(biskuit, wafer, dan 

crackers) 

Perusahaan mampu menghasilkan 

produk dan harga yang lebih baik 

dibanding produk-produk substitusi 

Suliyanto (2010:131) 

4 Pemasok Ketersediaan bahan baku pemasok 

lebih dari permintaan perusahaan 

Suliyanto (2010:73) 

5 Pembeli Perusahaan mampu memenuhi 

kebutuhan, keinginan, dan permintaan 

customer ritel minimarket di kota 

Surabaya (sama dengan tolak ukur 

kelayakan aspek customer di bagian 

sebelumnya) 

Jonathan (2007:95) 

 

3.4.3. Aspek Internal 

Alat analisis data aspek internal mencakup aspek internal: visi-misi, 

tujuan, pemasaran, teknis, sumber daya manusia, dan keuangan. Tabel 3.11 

menunjukkan alat analisis data untuk kelayakan aspek internal visi dan misi. 
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Tabel 3.11. 

Alat Analisis Data Aspek Internal Visi - Misi 

No Indikator Kriteria Penerimaan Sumber 

1 Visi Visi yang baik adalah deskripsi tentang apa yang ingin 

dicapai oleh organisasi setelah organisasi tersebut 

mengimplementasikan strateginya dan mencapai potensi 

sepenuhnya. 

Kodrat 

(2009:14) 

2 Misi Misi yang baik adalah ”misi yang dirasakan” (vivid 

description), dimana visi diterjemahkan menjadi gambaran 

yang mudah dibayangkan setiap karyawan dalam bertingkah 

laku untuk mendukung misi korporasi. 

Kodrat 

(2009:14) 

Sumber: Kodrat, 2009:14 

Tabel 3.12 menunjukkan alat analisis data untuk kelayakan aspek internal 

tujuan (goal). 

Tabel 3.12. 

Alat Analisis Data Aspek Internal - Tujuan 

No Indikator Kriteria Penerimaan Sumber 

1 Tujuan (goal) Beberapa prinsip yang perlu dipertimbangkan dalam 

proses penentuan tujuan (goal): 

- Suitable, artinya tujuan mempunyai sumbangan yang 

berarti untuk menggerakkan perusahaan dalam arah yang 

benar. 

- Feasible/achievable, artinya tujuan adalah sesuatu yang 

benar-benar dapat dicapai oleh perusahaan dengan 

sumber daya yang tersedia. 

- Flexible, tujuan sebaiknya dimungkinkan untuk 

dimodifikasi di masa yang akan datang jika keadaan 

mendesak. 

- Motivating, artinya tujuan yang baik dapat memotivasi 

karyawan untuk mencapainya. 

- Understandable, artinya tujuan sebaiknya menggunakan 

bahasa yang mudah dimengerti. 

- Linkage, artinya tujuan memiliki konsistensi, 

mendukung misi perusahaan, dan tersinkronisasi dengan 

masing-masing fungsi seperti marketing, operations, 

keuangan, dan SDM. 

- Measurable, tujuan sebaiknya jelas dan konkret 

menyatakan apa yang akan dicapai dan kapan tujuan 

tersebut dicapai sehingga memotivasi seluruh karyawan u 

untuk mencapainya.  

Kodrat 

(2010:206) 

Sumber: Kodrat (2010:206) 

 Aspek pemasaran dianalisis dengan strategy, tactic, dan value. Strategy 

meliputi segmentation, targeting, dan positioning. Tactic meliputi differentiation, 

marketing mix, dan selling. Value meliputi brand, service, dan process. Tabel 3.13 

menunjukkan alat analisis data untuk kelayakan aspek pemasaran. 
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Tabel 3.13. 

Alat Analisis Data Aspek Pemasaran 

No Aspek Penilaian Kriteria Penerimaan Sumber 

1 Segmentation Lima kriteria dalam melakukan segmentasi 

yang efektif: 

Measurable, substantial, accessible, 

differential, dan actionable. 

Kartajaya 

(2010:9) 

2 Targeting Empat faktor yang dapat mempengaruhi 

penentuan sasaran pasar (target market): 

Market size, market growth, competitive 

advantage, dan competitive situation 

Kartajaya 

(2010:11) 

3 Positioning Teknik mengkomunikasikan positioning: 

Be creative; simplicity; consistent yet 

flexible; own, dominate, and protect;use 

their language  

Kartajaya 

(2010:20) 

4 Differentiation Differentiation dinyatakan layak jika 

memiliki: content, context, dan 

infrastructure 

Mussry et al. 

(2010:29) 

5 Marketing Mix Marketing mix dinyatakan layak jika: 

- Perusahaan mampu menghasilkan product 

yang lebih baik dibanding pesaing. 

- Perusahaan mampu menetukan price yang 

kompetitf dibanding pesaing. 

- Perusahaan mampu melakukan kegiatan 

pendistribusian (place)  produk dengan 

efisien. 

- Perusahaan mampu melakukan kegiatan 

promosikan (promotion) produk dengan 

efektif. 

Suliyanto 

(2010:131) 

6 Selling Selling dinyatakan layak jika perusahaan 

mampu mencapai volume penjualan yang 

menguntungkan 

Suliyanto 

(2010:131) 

7 Brand Brand dinyatakan layak jika memiliki 

positioning yang jelas dan differentiation 

yang kuat agar bisa menghasilkan brand 

equity yang kuat. Brand harus memenuhi 

unsur brand identity, brand integrity, dan 

brand image. 

Kartajaya, 

2010:17 

8 Service  Service dikatakan layak jika perusahaan 

dapat memenuhi lima dimensi kualitas 

layanan (Service Quality atau SERVQUAL): 

Reliability, Assurance, Tangible, Empathy, 

dan Responsiveness 

Zeithaml, 

Parasuramandan 

Berry dalam Arief 

(2007:135) 

9 Process Process dalam perusahaan telah 

menunjukkan quality, cost, dan delivery 

(QCD)  dalam rangka penciptaan customer 

value. 

Kartajaya 

(2009:143)) 

  

Aspek teknis dianalisis dengan tingkat kesiapan teknis terhadap ide bisnis. 

Tabel 3.14 menunjukkan alat analisis data untuk kelayakan aspek teknis. 
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Tabel 3.14. 

Alat Analisis Data Aspek Teknis 

No Aspek Penilaian Kriteria Penerimaan Sumber 

1 Lokasi bisnis Indikator kelayakan dalam pemilihan lokasi 

bisnis adalah tempat usaha memiliki: 

ketersediaan bahan mentah; letak pasar yang 

dituju, ketersediaan sumber energi, air, dan 

sarana komunikasi; ketersediaan tenaga 

kerja, dan ketersediaan fasilitas transportasi. 

Suliyanto, 

2010:136 

2 Layout tempat usaha Aspek layout dapat dikatakan layak jika 

layout yang digunakan cocok atau sesuai 

dengan perusahaan yang berproduksi secara 

terus-menerus dalam jumlah besar (product 

layout) 

Suliyanto, 

2010:139 

3 Ketersediaan 

peralatan 

Aspek peralatan dapat dikatakan layak jika 

dapat memberikan manfaat ekonomi yang 

diharapkan perusahaan 

Suliyanto, 

2010:138 

Sumber: Suliyanto (2010:136) 

Tabel 3.15 menunjukkan alat analisis data untuk kelayakan aspek 

manajemen dan sumber daya manusia. 

Tabel 3.15. 

Alat Analisis Data Aspek Sumber Daya Manusia 

No Aspek Penilaian Kriteria Penerimaan Sumber 

1 Struktur Organisasi Struktur organisasi dapat dikatakan layak 

jika menggunakan struktur organisasi yang 

sesuai dengan usaha yang dijalankan. 

Suliyanto, 

2010:158 

2 Analisis pekerjaan Aspek analisis pekerjaan dikatakan layak 

jika job description dan job specification 

sesuai dengan keperluan usaha yang 

dijalankan. 

Suliyanto, 

2010:158 

3 Kompensasi dan 

Tunjangan 

 

Aspek kompensasi dan tunjangan dikatakan 

layak jika gaji yang diterima karyawan 

sesuai dengan standar Upah Minimum 

Regional (UMR) daerah setempat. 

Suliyanto, 

2010:158 

Sumber: Suliyanto (2010:158) 

 Analisis data yang digunakan untuk menganalisis pada aspek keuangan 

adalah analisis kelayakan investasi, antara lain: payback period (PP), net present 

value (NPV), internal rate of return (IRR), profitability index (PI), dan analisis 

skenario. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara ketentuan kelayakan 

dengan hasil analisis. Ide bisnis dinyatakan layak jika mampu memenuhi semua 

ketentuan analisis kelayakan investasi. Tabel 3.16 menunjukkan alat analisis data 

untuk kelayakan aspek keuangan. 
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Tabel 3.16. 

Alat Analisis Data Aspek Keuangan 

No Aspek Penilaian Kriteria Penerimaan 

1 Payback Period (PP) PP < masa penilaian investasi 

2 Net Present Value (NPV) NPV > 0 (nol) 

3 Internal Rate of Return (IRR) IRR > tingkat keuntungan yang disyaratkan 

4 Profitability Index (PI) PI > 1 

5 Analisis Skenario PP < masa penilaian investasi, NPV > 0, PI > 1, 

IRR > tingkat keuntungan yang disyaratkan 

Sumber: Suliyanto, 2010:244 


