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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif. Sugiono 

(2014:206) menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah analisis yang 

digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. 

 

B. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. 

Data kuantitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk angka dan dapat 

diukur atau dihitung secara langsung. Adapun sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang 

diperoleh dari hasil publikasi laporan keuangan tahunan perusahaan sub sektor 

otomotif yang tercatat sebagai emiten secara terus menerus (tidak pernah 

delisting) pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012–2016. Data – data 

sekunder yang di peroleh antara lain:  

1. Sejarah Ringkas Perusahaan Sub Sektor Otomotif  

2. Struktur Organisasi Perusahaan Sub Sektor Otomotif  

3. Laporan Laba/Rugi Perusahaan Sub Sektor Otomotif periode 2012–2016  

4. Laporan Neraca Perusahaan Sub Sektor Otomotif periode 2012–2016 
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C. Definisi Operasional Variabel 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan 

perusahaan otomotif dengan indikator metode Ecomonic Value Added (EVA) 

dan Financial Value Added (FVA).  

1. Konsep EVA yaitu mengukur nilai tambah laba ekonomi  dengan cara 

NOPAT dikurangi biaya modal (cost of capital) yang timbul akibat 

investasi yang dilakukan oleh perusahaan maupun pemegang saham. 

2. Konsep FVA yaitu mengukur nilai tambah financial dimana keuntungan 

bersih perusahaan dan penyusutan dapat mengcover equivalent 

depreciation atau (NOPAT+D) lebih besar dari ED. 

 

D. Populasi dan Sampel  

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 

2014:115). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan go public 

padasektor otomotifyang tercatat sebagai emiten secara terus menerus 

(tidak pernah delisting) pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam kurun 

waktu 5 tahun terakhir mulai tahun 2012-2016. 

2. Sampel 

Bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut (Sugiono, 2014:116). Sampel adalah sebagian wakil populasi 

yang diteliti. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 
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penelitian ini adalah purposive sampling yaitu sampel yang diambil 

berdasarkan adanya tujuan dan pertimbangan tertentu. Kriteria sampel 

penelitian adalah:  

a. Perusahaan yang bergerak dalam sektor otomotif yang tercatat sebagai 

emiten secara terus menerus (tidak pernah delisting) pada Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2012–2016. 

b. Perusahaan memiliki data lengkap sesuai dengan variabel yang diteliti. 

c. Perusahaan yang melaporkan data keuangan dalam mata uang rupiah. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

dokumentasi, yaitu dengan mencatat dan mengumpulkan data yang diperoleh dari 

website resmi Bursa Efek Indonesia (idx.co.id) berupa laporan keuangan 

perusahaan sub sektor otomotif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

laporan keuangan tahunan dari setiap perusahaan sub sektor otomotif yang menjadi 

sampel penelitian tahun 2012-2016. Data yang dibutuhkan dalam penelitian adalah 

Neraca, Laporan Laba/Rugi, dan Catatan atas laporan keuangan. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisis data, teknik yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut:  

1. Menghitung indikator metode Economic Value Added (EVA) dan 

FinancialValue Added (FVA) 

 



29 
 

 

a. Pengukuran Economic Value Added (EVA) 

EVA = NOPAT – Capital Charges 

Langkah – langkah yang harus dilakukan dalam mengukur kinerja 

keuangan perusahaan dengan menggunakan EVA, antara lain: 

1) Menghitung Net Operating Profit After Tax (NOPAT) 

NOPAT adalah laba operasi setelah pajak yang dapat diketahui dari 

laporan laba rugi yang dihasilkan oleh perusahaan, dengan 

rumusan: 

NOPAT = EAT + Beban Bunga 

NOPAT = EBIT (1-T)  

Keterangan: 

NOPAT : Net Operating Profit After Tax 

EBIT : Earning Before Intarest Tax (Laba sebelum Bunga dan 

Pajak) 

T : Tax (Pajak) 

(Brigham dan Houstan, 2014:111) 

2) Menghitung Invested Capital  

Invested Capital merupakan jumlah seluruh pinjaman perusahaan di 

luar pinjaman jangka pendek tanpa bunga (non interest bearing 

liabilities), seperti hutang dagang, biaya yang masih harus dibayar, 

hutang pajak, uang muka pelanggan, dan sebagainya, dengan rumusan: 

Invested Capital = (Total Hutang + Total Ekuitas) – Hutang Jangka 

Pendek 

(Amin W. Tunggal, 2001:5) 
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3) Menghitung Weighted Average Cost Of Capital (WACC) 

Weighted Average Cost Of Capital (WACC) adalah biaya ekuitas 

dan biaya utang masing –masing dikalikan dengan presentase 

ekuitas dan hutang dalam struktur modal perusahaan. WACC 

jumlah biaya dari masing – masing komponen modal, misalnya 

pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka panjang (cost of 

debt) serta setoran modal saham (cost of equity) yang diberikan 

bobot sesuai dengan proporsinya dalam struktur modal perusahaan. 

WACC dirumuskan sebagai berikut: 

WACC = D x rd (1-T) + E x re 

Keterangan :  

D : The Level of Debt Capital 

Rd : Cost of Debt 

E : The Level of Equity Capital 

re : Cost of Equity 

T : Tax Rate 

The Level of Debt Capital 

             ( )  
             

                    
      

Cost of Debt 

                   (  )  
            

             
      

Tax Rate 

              ( )  
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The Level of Equity Capital 

              ( )  
              

                     
      

Cost of Equity 

            (  )  
                          

              
      

(Myers dan Marcus, 2007:360) 

4) Menghitung Capital Charges  

Capital Charges didapat dengan mengalikan WACC dengan Interest 

Capital. Interest Capital merupakan hasil dari penjabaran perkalian 

dalam neraca untuk melihat besarnya modal yang diinvestasiakan 

dalam perusahaan oleh kreditur maupun pemegang saham. Capital 

Charges menunjukkan seberapa biaya kesempatan modal yang telah 

diberikan oleh kreditur atau pemegang saham, dengan rumusan: 

Chapita Charges = invested Capital x WACC 

5) Menghitung nilai Economic Value Added(EVA) 

Economic Value Added (EVA) adalah kelebihan laba operasi 

setelah pajak (NOPAT) terhadap biaya modal. Dengan rumusan: 

EVA= NOPAT – Capital Charges 

b. Pengukuran Financial Value Added (FVA) 

FVA = NOPAT – (ED-D)  

Variabel yang digunakan dalam perhitungan FVA, antara lain :  

1) Menghitung Net Operating Profit After Tax (NOPAT) 

NOPAT adalah laba operasi setelah pajak yang dapat diketahui dari 

laporan laba rugi yang dihasilkan oleh perusahaan, dengan rumusan: 
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NOPAT = EAT + Beban Bunga 

NOPAT = EBIT (1-T)  

Keterangan: 

NOPAT : Net Operating Profit After Tax 

EBIT : Earning Before Intarest Tax (Laba Sebelum Bunga Dan 

Pajak) 

T : Tax (Pajak) 

(Brigham dan Houstan, 2014:111) 

2) Menghitung Total Resources(TR) 

Total Resources (TR) merupakan total sumber dana (capital) 

perusahaan, yang terdiri dari Long Term Debt dan Total Equity. 

Dengan rumusan : 

TR = D + E 

Keterangan : 

D : Hutang Jangka Panjang (Long Term Debt) 

E : Total Ekuitas (Total Equity) 

(Rodziguez, 2002:7) 

3) Equivalent Depreciation (ED) 

Equivalent Depreciation (ED) adalah jumlah biaya – biaya yang 

sederajat dengan beban penyusutan yang sebenarnyayang mana 

diberikan kepada perusahaan berdasarkan penerimaan output untuk 

investasi aset. Dengan rumusan:  

ED = k x TR 
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Keterangan:  

ED : Equivalent Depreciation 

K : Biaya modal rata – rata tertimbang (WACC) 

TR : Total Resources 

(Rodziguez, 2002:7) 

4) Menentukan Nilai Depresiasi 

Nilai depresiasi atau penyusutan aktiva tetap didapatkan dari 

laporan laba/rugi yang pada laporan keuangan perusahaan. 

5) Menghitung Financial Value Added(FVA)  

Financial Value Added (FVA) merupakan selisihantaralaba operasi 

setelah pajak  (NOPAT) dengan equivalent depreciation yang 

telahdikurangidenganpenyusutan. Dengan rumusan: 

FVA = NOPAT – (ED-D)  

2. Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan 

a. Berdasarkan Analisis Time Series 

Fahmi (2014:222) Analisis time series adalah membandingkan 

seperti data produktivitas, penjualan, perolehan keuntungan, kerugian 

dan lain sebagainya. Termasuk data-data yang bersumber dari laporan 

keuangan (financial statement). Secara matematis terjadinya data 

tersebut merupakan fungsi dari pada waktu. 

Dalam analisis keuangan, analisis terhadap data historis diperlukan 

untuk melihat tren–tren yang mungkin timbul. Data historis perusahaan 

akan dibandingkan dengan data historis industri untuk melihat apakah tren 

suatu perusahaan bergerak relatif lebih baik terhadap tren industri. 
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b. Berdasarkan Analisis Cross Section. 

Fahmi (2014:214) Analisis cross sectional adalah melakukan 

suatu teknik analisis dengan melakukan perbandingan terhadap suatu 

hasil perhitungan, terutama hitungan dalam bentuk rasio antara satu 

perusahaan dengan perusahaan lainnya dalam ruang lingkup yang 

sejenis. Kesamaan perusahaan yang sejenis juga dapat dilihat dari 

daftar perusahaan yang go public di Bursa Efek Indonesia berdasarkan 

klasifikasinya. 

Analisis Cross Section yaitu perbandingan dengan perusahaan 

atau industri yang sejenis dengan melihat analisis keuangannya yang 

akan bermanfaat untuk melihat prestasi perusahaan relatif terhadap 

industri dan juga bermanfaat dalam kasus seperti untuk menentukan 

bonus bagi manajemen perusahaan. 

3. Kriteria Economic Value Added (EVA) dan Financial Value Added (FVA) 

a. Interprestasi Perhitungan EVA 

1) Nilai EVA > 0 atau EVA bernilai Positif  

Berarti perusahaan telah berhasil menciptakan nilai tambah 

ekonomis. 

2) Nilai EVA = 0 

Berarti perusahaan berada pada titik impas.  

3) Nilai EVA < 0 atau EVA bernilai Negatif  

Berarti perusahaan tidak terjadi proses pertambahan nilai 

ekonomis.  
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b. Interprestasi Perhitungan FVA  

1) Nilai FVA > 0 atau FVA bernilai Positif  

Berarti perusahaan telah berhasil menciptakan nilai tambah 

finansial. 

2) Nilai FVA = 0  

Berarti perusahaan berada pada titik impas.  

3) Nilai FVA < 0 atau FVA bernilai Negatif 

Berarti perusahaan tidak terjadi proses pertambahan nilai finansial. 

 


