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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini merupakan bentuk dari penelitian kuantitatif, definisi dari 

penelitian kuantitatif menurut Robert Donmoyer (dalam Given, 2008: 713), 

adalah pendekatan-pendekatan terhadap kajian empiris untuk mengumpulkan, 

menganalisa, dan menampilkan data dalam bentuk numerik daripada naratif. 

Hasil analisis disajikan dalam bentuk angka-angka yang kemudian dijelaskan 

dan diinterpretasikan dalam suatu uraian. 

 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Arikunto, 2006:130). 

Populasi tersebut diambil dari seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI. 

Adapun  perusahaan yang akan dijadikan sampel adalah dengan cara metode 

purposive sampling, yaitu hanya sampel yang memenuhi kriteria saja yang 

dijadikan subyek penelitian. Kriteria perusahaan yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Perusahaan yang listing di BEI. 

2. Perusahaan yang menerapkan Empolyee Stock Ownership Program (ES-

OP). 

3. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan tiga tahun berturut-turut 

dan telah diaudit.. 
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4. Mempunyai komponen yang dibutuhkan dalam penelitian ini, misalnya 

memisahkan secara jelas antara aset lancar (current asset) dan aset tidak 

lancar (non-current asset), utang lancar (current liabilities) dengan utang 

tidak lancar (non-current liabilities), ekuitas, beban keuangan. 

Populasi pada penelitian ini meliputi seluruh perusahaan yang menerapkan 

ESOP. Berdasarkan BEI, terdapat 21 perusahaan yang menerapkan ESOP. 

Data yang deperoleh berdasarkan metode purposive sampling tersebut 

sebanyak 6 perusahaan. 

  

C. Definisi Operasional 

Agar dapat memberikan arah yang jelas dalam melakukan penelitian, 

berikut ini akan diuraikan secara garis besar variabel yang akan digunakan 

adalah sebagai berikut: 

1.   Net Operating Profit After Taxes (NOPAT) 

Net Operatif After Taxes (NOPAT) atau laba operasi bersih setelah 

pajak merupakan sejumlah laba perusahaan yang akan dihasilkan jika 

perusahaan tersebut tidak memiliki utang dan tidak memiliki asset 

financial. NOPAT dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

(Sartono, 2001:100 dalam Nasution 2009). 

NOPAT = EBIT (1 – Tarif Pajak) 

2. Weighted Average Cost of Capital (WACC) 

Weighted Average Cost of Capital (WACC) atau biaya modal rata-

rata tertimbang adalah biaya ekuitas dalam hal ini dapat menggunakan 
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ROE dan biaya hutang masing-masing dikalikan dengan presentasi 

ekuitas dan hutang dalam struktur modal perusahaan. Adapun rumus 

untuk menghitung WACC adalah (Prawiranegoro, 2008:35 dalam 

Nasution 2009): 

      
    

           
    Cost of Debt) (1-T)] + 

[ 
      

           
         

3. Modal Yang Diinvestasikan 

Modal yang diinvestasikan adalah jumlah seluruh keuangan bunga 

(non interest bearing liabilities) seperti utang, upah yang akan jatuh 

tempo (accured wages), dan pajak yang akan jatuh tempo (accured 

Taxes). Modal yang diinvestasikan sama dengan jumlah ekuitas 

pemegang saham, dan kewajiban jangka panjang. Rumusnya adalah 

(Nasution, 2009): 

Modal yang diinvestasikan = Kewajiban jangka panjang +   

Ekuitas pemegang saham 

4. Economics Value Added (EVA) 

Berdasarkan hasil perhitungan NOPAT, WACC dan total modal 

yang diinvestasikan, maka dapatlah dihitung nilai EVA pada 

perusahaan yang listing di BEI sebelum dan sesudah menerapkan 

ESOP. Rumus untuk menghitung EVA adalah: 

EVA = NOPAT – (WACC x TA) 

Di mana: 

NOPAT = Net Operating Profit AfterTaxes 
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WACC  = Weighted Average Cost of Capital 

TA = Total Aset (Total Modal) 

Dari perhitungan akan diperoleh kesimpulan dengan interpretasi hasil 

sebagai berikut: 

Jika EVA > 0 hal ini terjadi nilai tambah ekonomis bagi perusahaan. 

Jika EVA < 0 hal ini menunjukan tidak terjadi nilai tambah ekonomis bagi 

perusahaan. 

Jika EVA = 0 hal ini menunjukan posisi impas karena laba telah digunakan 

untuk membayar kewajiban kepada penyandang dana kreditur maupun 

pemegang saham. 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data skunder, yaitu data penelitian yang 

diperoleh peneliti secara tidak langsung atau merupakan data yang dicatat oleh 

pihak lain. Pengambilan keterangan atau data dilakukan dengan cara mem-

pelajari buku-buku, dokumen-dokumen, laporan-laporan, jurnal perusahaan 

dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

Sumber data dalam penelitian yaitu hal yang menunjukan dari mana data-

data yang diolah dalam penelitian ini diperoleh. Penelitian ini memanfaatkan 

situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yang beralamatkan www.idx.co.id. 

Jenis data yang digunakan adalah Pooling Data karena menggunakan data 

dari sektor industri yang berbeda dan time series yang berbeda. 

 

http://www.idx.co.id/
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E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu mencari data atau variabel yang 

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

lengger, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2006:231). 

Metode dokumentasi yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu mencari 

dan mengumpulkan data mengenai informasi berupa laporan keuangan per-

usahaan yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia (BEI).  

 

F. Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan studi peristiwa (event study) berdasarkan 

event corporate action ESOP adoption pada perusahaan yang terdaftar di BEI. 

Adapun variabel yang digunakan adalah Economic Value Added (EVA) satu 

tahun sebelum dan satu tahun sesudah perusahaan menerapkan ESOP. 

Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data yang telah terkumpul 

adalah sbb: 

1. Menghitung Net Operating Profit After Taxes (NOPAT) 

 

 

Keterangan: 

EBIT = Earning Before Interest Taxes 

 

 

NOPAT = EBIT (1 – Pajak) 
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2. Menghitung Weighted Average Cost of Capital (WACC) 

                
    

           
 (Cost of Debt) (1-T)] +  

      

           
        

Keterangan : 

Debt  = Utang Jangka Panjang 

Equity  = Ekuitas 

Cost of Debt = Biaya Utang 

ROE  = Return on Equity 

3. Menghitung Total Modal  

Modal Yang Diinvestasikan = Kewajiban Jangka Panjang + Ekuitas 

4. Menghitung Economic Value Added (EVA) 

EVA = NOPAT – (WACC x TA) 

Di mana: 

NOPAT = Net Operating Profit AfterTaxes 

WACC  = Weighteded Average Cost of Capital 

TA = Total Aset (Total Modal) 

Dari perhitungan tersebut akan diperoleh kesimpulan dengan interpretasi 

hasil sebagai berikut: 

 Jika EVA > 0, hal ini terjadi nilai tambah ekonomis bagi perusahaan. 

 Jika EVA < 0, hal ini menunjukan tidak terjadi nilai tambah ekonomis bagi 

perusahaan. 

 Jika EVA = 0, hal ini menunjukan posisi impas karena laba telah digunakan 

untuk membayar kewajiban kepada penyandang dana kreditur maupun 

pemegang saham. 


