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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian ini 

menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Jenis penilitian ini menilai kinerja 

perusahaan Farmasi yang terdaftar dibursa efek Indonesia tahun 2016 

 

B. Populasi dan Sampel 

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan  ialah seluruh perusahaan 

farmasi yang go publik dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016. 

Sedangkan dalam menentukan sample penelitian, peneliti menggunakan purposive 

judgment sample yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. 

Adapun beberapa kriteria dalam menentukan sample pada penelitian ini, yaitu : 

1. Perusahaan farmasi yang mempublikasikan data laporan keuangandan 

laporan tahunannya secara lengkap selama periode penelitian 

2. Perusahaan farmasi yang menghasilkan laba selama tahun penelitian 

3. Perdagangan sahamnya aktif di BEI selama proses penelitian 

 

C. Jenis Dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini mengunakan jenis data kuantitatif yaitu 

berupa angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan 

perusahaan Farmasi yang terdaftar dalam Bursa efek indonesia (BEI) tahun 2016, 

Nilai buku saham perusahaan Farmasi dan harga pasar saham.  
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Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa 

dokumentasi yaitu terdiri atas laporan keuangan dan catatan atas laporan 

keuangan perusahaan Farmasi yang go publik, yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2016 yang dapat diakses melalui website 

www.idx.co.iddan mendownload Nilai Buku Saham Perusahaan, Nilai pasar 

saham melalui website www.duniainvestasi.com 

 

D. Tenik Pengumpulan Data  

Tehnik pemgumpulan data sangat terkait dengan jenis dan sumber data 

dalam suatu penelitian (Juanda dan Ulum, (2016). Pengumpulan data dalam 

penelitian  dilakukan dengan cara mendownload melalui web site perusahaan 

yang berada di Pojok Bursa Efek yang terdapat di Gedung Kuliah Bersama 

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadyah Malang dan website 

duniainvestasi serta mendownload harga pasar saham perusahaan dan haega 

nominal saham perusahaan. 

 

E. Tehnik Analisis Data 

Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui kinerja perusahaan Farmasi 

yang telah go publik dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan 

menggunakan pendekatan EVA dan MVA, maka tehnik analisis data yang 

digunakan ialah metode EVA dan MVA. 

1. Menentukan Nilai EVA  denganmenggunakan perhitungan seperti yang 

terdapat pada jurnal yang diterbitkan oleh Kaunang (2013)  

http://www.idx.co.id/
http://www.duniainvestasi.com/
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2. Menentukan nilai MVA : 

MVA = Nilai Perusahaan – Nilai Modal Yang Diinvestasikan 

Dengan terlebih dahulu menghitug :  

a. Nilai Perusahaan   = Jumlah Saham Beredar X Harga Saham 

b. Modal Yang Diinvestasikan  = Jumlah saham Beredar X Close Price 

 

3. Melakukan analisis terhadap nilai EVA  

Jika Nilai EVA>0 maka EVA bernilai Positif menunjukan perusahaan 

telah mampu menciptakan nilai tambah, jika nilai EVA<0 maka EVA bernilai 

negatif menunjukan perusahaan tidak mampu mencuiptakan nilai tambah bagi 

para investor, jika nilai EVA=0 maka EVA berada dititik impasyaitu 

menyatakan bahwa laba tersebut telah mampu untuk menutupi kewajiban 

kepada penyandang dana baik kreditur maupun para pemegang saham 

perusahaan. 

 

4. Menganalisis Nilai MVA   

jika nilai MVA positif, maka menunjukan bahwa manajemen telah 

berhasil memberikan nilai tambah melalui penjualan  saham yang dilakukan 

oleh manajemen  dipasar dengan harga premium.jika MVA bernilai Negatif 

maka menunjukan bahwa manajemen tidak berhasil menunjukan nilai tambah 

atas harga saham, karna harga saham di pasar sama dengan nilai buku 

perusahaan.jika MVA=0, maka menunjukan manajemen tidak dapat 
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memberikan nilai tambah kepada investor atas saham yang diterbitkan dimana 

harga saham dibawah nilai buku. 

5. Menjelaskan hubungan EVA dan MVA dari  nilai yang diperoleh pada 

perusahaan Farmasi. 


