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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif.Penelitian deskriptif yakni penelitian yang berusaha 

mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat 

sekarang.Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-

masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. 

Dikatakan demikian karena dalam penelitian ini diperlukan adanya data-

data untuk mendeskripsikan hasil penelitian, yaitu mengetahui kinerja 

keuangan perusahaan dengan menganalisis laporan keuangan. 

B. Jenis Data dan Sumber Data 

1. Jenis data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kuantitatif, yaitu data yang dikumpulkan, diolahdan disajikan pada 

pihak lain, yaitu mengenai: Neraca dan Laporan Laba/Rugi yang 

beraal dari laporan keuangan perusahaan pada periode 2014-2016 

2. Sumber data  

Data penelitian ini diperoleh dari Bursa Efek Indonesia berupa 

data yang sudah diolah seperti sejarah perusahaan, dan laporan 

keuangan. 
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C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah keseluran objek penelitian.Populasi dalam penelitian 

ini adalah perusahaan-perusahaan dalam sektor pertambangan yang 

terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) periode 2014-2016. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. 

Tehnik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah purposive sampling  yaitu sampel yang diambil berdasarkan 

atas adanya tujuan dan pertimbangan tertentu. Kriteria sampel 

penelitian ini adalah: 

a. Perusahaan sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di 

bursa efek indonesia (BEI) pada periode 2014-2016 

b. Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan per 31 

Desember periode 2014-2016secara berturut-turut. 

D. Definisi Operasional Variabel 

Definisi oerasional variabel adalah objekpenelitian, atau apa yang 

menjadi titikperhatiansuatu penelitian. Adapun variabel-variabel dalam 

penelitian ini dapat didefinisikan sebagai berikut: 
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a. Menghitungbiaya modal hutang 

1) Biaya modal sebelumpajak 

Biaya modal sebelum pajak adalah menghitung tingkat 

hasil internal atas arus kas surat-surat obligasi atau dengan 

menghitung beberapa bunga dibagi kewajiban jangka panjang. 

Rumus: 

kd =
Beban Bunga

Hutang Jangka Panjang
 

Dimana:  

Kd = Biaya hutang sebelum pajak 

2) Biaya hutang setelah pajak 

Biaya hutang setelah pajak dilakukan kerena 

pembayaranbunga mengurangi pajak penghasilan yang dibayar 

oleh perusahaan. 

Rumus: 

ki = kd (1 − T) 

Dimana: 

Ki = Biaya modal setelah pajak 

Kd = Biaya utang sebelum pajak 

T   = Tingkat pajak marginal 

b. Biaya modal saham 

Biaya modal sendiri (saham) adalah tingkat pengembalian hasil 

yang diharapkan dari modal yang diinvestasikan pada suatau 

perusahaan. 



31 

 

 
 

Biaya laba ditahan dengan menggunakan metode CAPM, 

dengan langkah-langkah berikut: 

1. Menentukan perkiraan tingkat suku bunga bebas resiko 

(Rf). Tingkat suku bunga bebas resiko yang digunakan 

dalam penilaian biaya modal sendiri adalah suku bunga 

sertifikat bank Indonesia (SBI). Tingkat suku bunga bebas 

risiko didasarkan atas ketentuan SBI. 

2. Menentukan tingkat pengembalian pasar (Rm). 

Rm = IHSG t – IHSG t-1. IHSG t-1 

3. Menentukan perhitungan beta (β) dilakukan dengan 

pendekatan regresi yaitu: 

Rumus:  

𝛽 =
𝑛 ∑ 𝑋𝑌 − ∑ 𝑋 ∑ 𝑌

𝑛 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2
 

Dimana: 

X = Timgkat pengambalian fortofolio (Rm) 

Y = Tngkat pengembalian saham individual (Ri) 

n = Banyaknya periode pengamatan 

4. Menentukan perhitungan CAPM, dapat dihitung dengan 

rumus sebagai berikut: 

Rumus: 

𝑘𝑠 = 𝑅𝑓 + 𝛽(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) 
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Dimana: 

Ks = Biaya laba ditahan 

Rf = Tingkat pengambilan bebas resiko 

β  = Beta, pengukuran resiko sistematis saham 

Rm = Tingkat pengembalian pasar 

c. Biaya Rata-rata Tertimbang (WACC) 

Biaya modal rata-rata adalah hasil pengembalian atas aktiva 

yang harus dieroleh perusahaan untuk meningkatkan kekayaan 

para pemegang saham. 

Rumus: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑊𝑑 . 𝐾𝑑(1 − 𝑇) + 𝑊𝑠 . 𝐾𝑠 

Dimana:  

WACC = Biaya modal rata-rata tertimbang 

Wd       = Proporsi hutang dalam struktur modal 

Kd        = Biaya hutang 

WS       = Proporsi saham biasa dalam stuktur modal 

KS        = Tingkat pengembalian yang diinginkan investor 

d. Menghitung EVA 

EVA adalah laba oprasi setelah pajak yang dikurangi dengan 

total biaya modal, dimana total biaya modal diperoleh dari 

(tingkat biaya modal x total biaya yang diinvestasikan). 

Menurut sartono (2001:100), perhitungan EVA dapat 

menggunakan rumus berikut: 
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EVA = NOPAT – Biaya Modal 

NOPAT = EBIT x (1- Tarif Pajak) 

EBIT = Beban Bunga + Laba Sebelum pajak 

Dimana: 

NOPAT = Laba operasi bersih setelah pajak (EBIT – Pajak) 

E. Teknik pengumpulan data  

Dalam memperoleh data untuk penulisan penelitian ini, penulis 

menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan mencari data-data 

laporan keuangan perusahaan dan profil perusahaan. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunkan dalam penelitian ini yaitu 

mengunakan time series, yaitu analisis yang didasarkan pada runtutan atau 

rentang waktu didasarkan dari tagun ketahun yang digunakan sebagai 

dasar dalam melakukan analisis Nilai Tambah Ekonomi pada perusahaan 

sektor pertambangan, yaitu dimulai dari tahun 2014-2016. 

G. Uji Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini, 

sebagai berikut: 

a. Uji Hipotesis I 

1. Nilai EVA 2014 > Nilai EVA 2015 > Nilai EVA 2016 > 0, maka kinerja 

keuangan perusahaan dapat dikatakan sehat serta memberikan nilai 

tambah ekonomis. 
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2. Nilai EVA 2014 = Nilai EVA 2015 = Nilai EVA 2016 = 0, maka kinerja 

keuangan perusahaan dikatakan impas 

3. Nilai EVA 2014 < Nilai EVA 2015 < Nilai EVA 2016 < 0, maka kinerja 

keuangan perusahaan dikatan tidak sehat serta tidak memberikan 

nilai tambah ekonomis. 

b. Uji Hipotesis II 

Apabila nilai Nilai EVA pada PT Adaro Energy (ADRO) tertinggi 

maka PT Adaro Energy (ADRO) memiliki nilai tambah yang paling 

tinggi bagi investor 

 

 


