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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Obyek Penelitian 

Penelitian yang berjudul Penilaian Kinerja Keuangan Perusahaan Pertambangan 

Batubara yang Terdaftar di BEI dengan Model Economic Value Added (EVA) peneliti 

mengambil obyek pada perusahaan batubara yang terdaftar di BEI, selama periode 

2012-2014. 

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif 

yaitu suatu jenis penelitian yang didasari oleh ilmu yang valid, dan menggunakan 

logika matematika. Dalam hal ini peneliti menggunakan penelitian deskriptif 

kuantitatif yang berusaha menggambarkan objek secara nyata dan apa adanya guna 

mengetahui nilai suatu variabel. 

 

C. Data dan Sumber Data 

Data yang di kumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder,yaitu data yang 

di kumpulkan ,di olah dan di sajikan oleh pihak lain yang berupa laporan keuangan 

dalam bentuk neraca ,laporan laba rugi,daftar harga saham dan deviden pada 

perusahaan pertambangan batu bara kurun waktu 2 tahun yaitu dari tahun 2013-2014
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Sumber data yang di peroleh yaitu dari pojok Bursa Efek Indonesia (BEI) Universitas 

Muhammadiyah Malang yang digunakan untuk acuan peneliti dalam menganalisis 

laporan keuangan periode 2012-2014. 

D. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan tambang batubara yang 

sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia. Dari populasi tersebut akan diambil sampel 

dengan teknik purposive sampling, yaitu teknik pemilihan sampel yang dilakukan 

dengan pertimbangan tertentu.  

Adapun pertimbangan yang digunakan dalam pemilihan sampel tersebut adalah 

sebagai berikut:      

Tabel 3.1 

Kriteria Pemilihan Sampel 

No. Kriteria 

1  Perusahaan tambang batubara yang listing di BEI selama 
tahun 20012-2014.  

2  Perdagangan sahamnya aktif di BEI selama periode 
penelitian.  

3 Perusahaan memiliki data lengkap sesuai apa yang di 
perlukan oleh peneliti 

Berdasarkan kriteria di atas, maka terdapat 8 (delapan) perusahaan yang sesuai 

kriteria menjadi sampel yaitu : ANTM, BRAU, BUMI, DEWA, DOID, GEMS, KKGI, 

PTRO. Dari delapan perusahaan tersebut sudah bisa di jadikan sampel oleh peneliti 
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karena perusahaan tersebut memiliki kelengkapan data yang di butuhkan oleh peneliti 

dan sahamnya masih aktif dalam BEI selama periode 2012-2014. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang di gunakan peneliti dalam penelitian ini adalah 

metode dokumentasi,yaitu mencari data-data yang berupa catatan atau benda-benda 

tertulis. Dalam penelitian ini pengumpulan data di lakukan dengan mencari data dari 

dokumen-dokumen berupa laporan keuangan dan harga saham yang di miliki oleh 

pojok BEI Universitas Muhammadiyah Malang. 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, 

berupa laporan keuangan yang sudah dikonsolidasi dan juga data-data lain yang 

mendukung dan ada keterkaitannya seperti tingkat suku bunga Bank Indonesia (BI), 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), dan harga saham penutupan (closing price) 

perusahaan pada periode yang telah ditentukan. 

 

F. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data yang di gunakan pada penelitian ini adalah laba operasi setelah 

pajak di kurangi biaya modal .jika laba operasi setelah pajak lebih besar dari biaya 

modal maka EVA yang di hasilkan psitif,ini berarti manajemen mampu menciptakan 

nilai tambah ekonomis pada perusahaan.sedangkan , jika laba operasi setelah pajak 
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lebih kecil dari biaya modal maka EVA yang di hasilkan negatif, ini berarti manajemen 

belum menciptaan nilai tambah ekonomis pada perusahaan. Untuk mengetahui hasil 

EVA, maka dapat di lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Menghitung Biaya modal utang 

a. Biaya utang sebelum pajak  

𝐾𝑑 =
𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎

𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔𝑗𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔
 

b. Biaya utang sesudah pajak  

𝐾𝑑 ∗= (1 − 𝑡)𝐾𝑑 

dimana,   

Kd * = Biaya hutang setelah pajak.  

t       = tingkat pajak. 

2. Menghitung biaya modal sendiri. ( Hartono, 1999 : 48 )  

Biaya modal sendiri dihitung dengan pendekatan CAPM, langkah perhitungannya 

adalah sebagai berikut :  

a. Menghitung tingkat keuntungan saham ( Ri ).  

𝑅𝑖 =
𝑃𝑡 − 𝑃𝑖𝑡−1

𝑃𝑖𝑡−1
 

Keterangan: 

Ri = tingkat keuntungan saham bulan t.  
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Pt = harga saham penutupan pada akhir bulan t.  

Pit-1 = harga saham penutupan pada akhir bulan t-1.  

b. Menghitung tingkat keuntungan pasar ( Rm ).  

𝑅𝑚 =
𝐼𝑡 − 𝐼𝑡 − 1

𝐼𝑡 − 1
 

Keterangan : 

Rm = tingkat keuntungan pasar bulan ke t.  

It = IHSG pada akhir bulan t-1.  

It-1  = IHSG pada akhir bulan t-1. 

c. Menghitung beta (β) dari saham 

𝛽 =
(𝑛. ∑ 𝑋𝑌) − (∑ 𝑋. ∑ 𝑌)

(𝑛. (∑ 𝑋2) − (∑ 𝑋)2)
 

Keterangan : 

β = koefisien beta untuk saham.  

X = Rm 

Y = Ri 

N =jumlah periode/data 

d. Biaya modal sendiri dihitung dengan menggunakan formula CAPM, sebagai 

berikut : 
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𝐾𝑒 = 𝑅𝑓 + (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓)𝛽 

Keterangan : 

Ke = Biaya Modal 

Rf = Tingkat keuntungan bebas risiko. 

Rm = Tingkat keuntungan pasar. 

𝛽 = Beta sahamperusahaan. 

3. Menghitung struktur permodalan berbasis pasar terdiri dari : 

𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔𝑗𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 + 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙 

Utang  jangaka panjang

 jumlah modal
= 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑠𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙
= 𝐾𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑠𝑖𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 

4. Analisis biaya modal tertimbang, dengan menggunakan rumus (Farah, 2007 :153) 

: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = (𝑊𝑑 × 𝐾𝑑) + (𝑊𝑒 × 𝐾𝑒) 

Keterangan : 

WACC = Biaya modal rata-rata tertimbang (WACC) 

Wd = Proporsi utang dalam struktur modal 

Kd  = Biaya utang setelah pajak 

We = Proporsi modal sendiri dalam struktur modal 
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Ke  = Biaya dari dana yang didapatkan dari modal sendiri 

5. Analisis NOPAT adalah suatu analisis dimana tingkat keuntungan yang diperoleh 

dari modal yang kita tanam, dan biaya modal adalah biaya dari modal yang kita 

tanamkan, dengan rumus : 

𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 = 𝐿𝑎𝑏𝑎𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎𝑑𝑎𝑛𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 − 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 

6. Analisis EVA dengan menggunakan rumus sebagai berikut :  

𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − (𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙 ×  𝑊𝐴𝐶𝐶) 

Keterangan :  

EVA     = Economic Value Added 

NOPAT = Laba Setelah Pajak 

WACC = Weighted Average Cost of Capital 

7. Tolak ukur 

a). EVA > 0, maka perusahaan telah memberi nilai tambah ekonomis ke dalam 

perusahaan tersebut 

b). EVA=0, maka perusahaan secara ekonomis “impas” karena semua laba di gunakan 

untuk membayar kewajiban kepada semua penyandang dana 

c). EVA < 0 , maka perusahaan tidak memberikan nilai tambah ekonomis ke dalam 

perusahaan karena laba yang tersedia tidak bisa memenuhi harapan-harapan 

penyandang dana. 
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8. Analisis kinerja keuangan dengan menggunakan metode EVA dan 

memeringkatkan perusahaan yang memiliki EVA positif dan negatif. 

 


