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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif yaitu suatu jenis penelitian yang didasari oleh ilmu yang valid, ilmu 

yang dibangun dari empiris, dan menggunakan logika matematika. 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan batubara 

yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013-2015. Dari 

populasi Analisis Kinerja EVA dan MVA pada Perusahaan Pertambangan 

Batubara akan diambil sampel dengan teknik purposive sampling yaitu teknik 

pemilihan sampel yang dilakukan dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 

2009:96). Adapun kriteria teknik purposive sampling sebagai berikut : 

1. Perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

2013-2015. 

2. Memiliki Aset tertinggi selama 3 tahun dari tahun 2013-2015. 

3. Memiliki laporan keuangan selama 3 tahun dari tahun 2013-2015. 

4. Perusahaan tersebut memiliki data harga saham bulanan selama periode 2013-

2015. 

5. Mempunyai Saham Syari’ah. 

Berdasarkan teknik tersebut maka terpilih dua perusahaan perusahaan 

yang sesuai kriteria menjadi sampel yaitu PT Adaro Energy, Tbk dan PT Indo 
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Tambangraya Megah, Tbk. Kedua perusahaan tersebut sudah dapat mewakili 

jumlah populasi perusahaan tambang batubara. 

C. Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

Istilah variabel di artikan sebagai salah satu yang akan menjadi obyek 

pengamatan dalam penelitian sebagai faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa 

yang akan diteliti.  

1. EVA (Economic Value Added) adalah EVA adalah ukuran kinerja keuangan 

yang lebih mampu menangkap laba ekonomis perusahaan yang sebenarnya 

daripada ukuran-ukuran lain. Terdapat komponen pada metode EVA yaitu 

sebagai berikut : 

a. Modal Asing (Modal Pinjaman) 

Biaya Modal Hutang dibagi menjadi dua macam yaitu : 

1) Biaya hutang sebelum pajak (before tax cost debt) 

Besar biaya hutang sebelum pajak dapat ditentukan dengan 

menghitung besarnya tingkat hasil internal yield to maturity atas arus 

kas obligasi yang dinotasikan dengan Kd. 

2) Biaya hutang setelah pajak (after tax cost debt) 

Perusahaan yang menggunakan sebagian sumber dananya dari 

hutang akan terkena kewajiban membayar bunga. Bunga merupakan 

salah satu bentuk beban bagi perusahaan (interest expense). Adanya 
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beban bunga ini akan menyebabkan besarnya pembayaran pajak 

penghasilan akan berkurang. Biaya modal yang dihitung juga harus 

setelah pajak maka biaya hutang ini perlu disesuaikan dengan pajak. 

b. Biaya Modal Saham 

Biaya modal saham adalah tingkat pengembalian minimum yang 

diharapkan oleh para pemegang saham atas investasinya. Perhitungan 

biaya modal saham (Ks) menggunakan model CAPM. Adapun komponen 

CAPM yaitu sebagai berikut : 

1) Perhitungan Tingkat Pengembalian Bebas Resiko (𝑅𝑓) 

Besarnya tingkat pengembalian bebas risiko menggunakan SBI. 

2) Perhitungan Tingkat Pengembalian Pasar (𝑅𝑚) 

3) Perhitungan Tingkat Pengembalian Saham Individu (𝑅𝑖) 

4) Estimasi Beta 

c. Biaya Modal Rata-Rata Tertimbang (WACC) 

Perusahaan dalam membiayai proyek investasinya bisa saja hanya 

menggunakan modal sendiri, sehingga cost of capital yang digunakan 

sebagai cut of rate sebesar biaya modal sendiri yang bersangkutan. 

d. Laba Operasi Setelah Pajak ( NOPAT ) 

Net Operating Profit After Tax (NOPAT) sendiri merupakan 

sejumlah laba perusahaan yang akan dihasilkan jika perusahaan tersebut 

tidak memiliki utang dan tidak memiliki asset financial. 
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e.  Invested Capital 

Invested Capital adalah jumlah seluruh pinjaman perusahaan di 

luar pinjaman jangka pendek tanpa bunga (non-interest bearing 

liabilities).  

f. Nilai tambah pasar atau MVA (Market Value Added) adalah perbedaan 

antara nilai pasar saham perusahaan dengan jumlah ekuitas modal investor 

yang telah diberikan. 

g. Kinerja keuangan adalah alat untuk mengukur prestasi kerja perusahaan 

melalui struktur permodalannya. Tolak ukur yang digunakan dalam 

kinerja keuangan perusahaan tergantung pada posisi perusahaan di daur 

hidup bisnis. 

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Menurut 

Setyosari (2010:89), penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan 

untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek, atau 

orang, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa 

dijelaskan baik dengan angka-angka maupun kata-kata. 

2. Sumber Data 

Sumber data diperoleh dari bahan kepustakaan yang bersifat pribadi 

seperti dokumen-dokumen pribadi, file-file yang tersimpan di lembaga yang 

bersangkutan, sehingga dalam penelitian file-file tersebut berupa laporan 



31 

 

keuangan yang sudah dikonsolidasi dan juga data-data lain yang mendukung 

dan terdapat keterkaitan seperti halnya tingkat suku bunga, indeks harga 

saham gabungan (Subagyo, 2011:87).  

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan seorang peneliti 

untuk mendapatkan data yang diperlukan. Metode pengumpulan data yang tepat 

dalam suatu penelitian memungkinkan pencapaian masalah secara valid dan 

terpercaya. Menurut Sugiyono (2012:224), teknik pengumpulan data adalah 

langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian 

adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka 

penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang 

diterapkan. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan digunakan peneliti adalah 

teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi yaitu mencari data-data berupa laporan 

keuangan yang sudah dikonsolidasi, tingkat suku bunga Bank Indonesia (BI), 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), dan harga saham perusahaan sejak tahun 

2013-2015, yang diambil melalui website masing-masing perusahaan yang dipilih 

sebagai sampel.  

F. Teknik Analisis Data 

Adapun tahap-tahap analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1.   Menghitung EVA 

Terdapat komponen pada metode EVA yaitu sebagai berikut : 
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a. Biaya Modal Asing (Modal Pinjaman) 

Biaya Modal Pinjaman dibagi menjadi dua yaitu : 

1) Biaya utang sebelum pajak (before tax cost debt) 

Kd =  
Beban Hutang

Hutang Jangka Panjang
 

2) Biaya utang setelah pajak (after tax cost debt) 

Ki =  Kd (1 − T) 

b. Biaya Modal Saham 

Ks =  Rf + (Rm − Rf) β 

Komponen menghitung biaya modal saham : 

1) Perhitungan Tingkat Pengembalian Bebas Resiko (Rf) 

2) Perhitungan Tingkat Pengembalian Pasar (Rm) 

Rm = 
IHSGt−IHSGt−1

IHSGt−1
 

3) Pengembalian Tingkat Pengembalian Saham Individu (Ri) 

Ri = 
(Pit−Pt−1)+Dit

Pit
 

4) Estimasi Beta 

β = 
𝑛.Ʃ𝑥.𝑦−(Ʃ𝑥)(Ʃ𝑦)

𝑛.Ʃ𝑥 2−(Ʃ𝑥)2
 

c. Biaya Modal Rata-Rata Tertimbang (WACC) 

WACC =  Wd. Kd (1 − T) +  Ws. Ks 

d. Laba Operasi Setelah Pajak (NOPAT) 

NOPAT = EBIT (1-Tarif Pajak) 
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e. Menghitung Invested Capital 

Invested Capital = (Total Hutang+Ekuitas) - Hutang Jangka Pendek 

f. Menghitung EVA 

EVA = NOPAT – (WACC x Invested Capital) 

g. Menghitung MVA 

MVA = Nilai pasar saham (Equity Market) – Nilai Buku Saham (Equity 

Book Value) 

G. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis ini digunakan untuk pengujian investasi yaitu menggunakan kriteria-

kriteria investasi dengan metode cross section dan time series. Cross Section yaitu 

perbandingan data keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan atau industri 

yang sejenis serta dengan waktu yang bersamaan, sedangkan time series yaitu 

metode lintas waktu metode yang merupakan tolak ukur analisis laporan 

keuangan yang dilakukan dengan cara membandingkan suatu rasio keuangan 

perusahaan dari suatu periode tertentu sebelumnya (Warsono, 2002:28-29). 

1. Metode Time Series 

a. EVA 2013 < EVA 2014, maka perusahaan mengalami kenaikan. 

MVA 2013 < MVA 2014, maka perusahaan mengalami kenaikan. 

b. EVA 2014 < EVA 2015, maka perusahaan mengalami kenaikan. 

MVA 2014 < MVA 2015, maka perusahaan mengalami kenaikan. 
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2. Metode Cross Section 

EVA 2013-2015 A > EVA 2013-2015 B, maka tingkat pengembalian A lebih 

besar atau mengalami kenaikan. 

EVA 2013-2015 A < EVA 2013-2015 B, maka tingkat pengembalian A lebih 

kecil atau mengalami penurunan. 

EVA 2013-2015 A = EVA 2013-2015 B, maka perusahaan A dan B megalami 

titik impas. 

MVA 2013-2015 A > MVA 2013-2015 B, maka perusahaan A mampu 

meningkatkatkan kekayaan. 

MVA 2013-2015 B < MVA 2013-2015 B, maka berkurang nilai modal 

pemegang saham. 

MVA 2013-2015 A = MVA 2013-2015 B, maka perusahaan A dan B tidak 

mampu meningkatkatkan kekayaan. 


