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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  pendekatan  kuantitatif. 

Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang menggunakan data yang berbentuk 

angka  pada  analisis statistik.  Menurut  eksplanasinya, penelitian  ini  merupakan 

penelitian yang bersifat korelasional yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan 

untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.  Penelitian ini bersifat  

asosiatif  kausal,  yaitu penelitian  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  hubungan 

antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2009), yaitu variabel independen/bebas 

(X)  terhadap  variabel  dependen/terikat  (Y).  Dalam  penelitian  ini variabel 

dependen  adalah  return  saham,  sedangkan  variabel independennya  adalah 

Economic value added, market value added, Dan Return On Eqiuty. 

3.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel  yang dipengaruhi oleh  adanya 

variabel bebas  (variabel  independen). Variabel  dependen  yang  digunakan  

dalam penelitian ini  adalah  return  saham.  Return  saham  adalah  pengembalian  

yang diterima oleh para pemegang saham atas investasi yang telah dilakukan, 

yang dapat  berupa  dividen  kas  dan  selisih  perubahan  harga  saham.   

Menurut  Jogiyanto  (2016)  return  atau  tingkat  kembalian  saham 

merupakan  hasil  yang  diperoleh  investor  dari  aktivitas  investasi  yang 

dilakukan, yang  terdiri dari  capital gains (loss).  Capital gains  juga dapat 
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diartikan sebagai selisih antara harga beli dan harga jual yang terjadi. Return 

saham ada dua yaitu : 

a)  Return Realisasi (Realized Return) 

Return Realisasi (realized return) adalah yang telah terjadi. Return 

realisasi dihitung dengan menggunakan data historis. Return realisasi  penting 

karena digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja dari perusahaan. Return ini 

juga berguna sebagai dasar penentu return ekspektasi dan resiko dimasa yang 

akan datang. 

b)  Return ekspektasi ( Expected Return) 

Return ekspektasi (Expected Return) adalah return yang diharapkan akan 

diperoleh investor dimasa mendatang. Berbeda dengan return realisasi yang 

sifatnya sudah terjadi, return ekspektasi sifatnya belum terjadi.  

Perhitungan return  dalam  penelitian  ini  menggunakan  return  realisasi  

dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

   
       

    
 

 

Keterangan : 

Ri  = return saham i pada periode t 

Pt   = harga saham pada periode t 

Pt-1 = harga saham pada periode t-1 

2. Variabel Independen 



47 
 

Variabel  independen  merupakan  variabel  yang  memengaruhi  atau  

yang menjadi  sebab  perubahan  atau  timbulnya  variabel  dependen  (terikat) 

(Sugiyono, 2006). Variabel independen dalam penelitian ini ada 3, yaitu: 

a. Economic value added,  

Economic Value Added adalah selisih antara  adjusted  NOPAT  selama 

satu tahun  buku  dan  capital  charge,  yang  didasarkan  pada  cost  of  capital 

dikalikan dengan  adjusted net operating assets.  EVA diukur dengan  satuan  

Rupiah per lembar saham. EVA disini sama dengan formula: 

EVA = NOPAT – Capital Charges 

 Variabel yang digunakan dalam pengukran EVA adalah : 

1) Menghitung  NOPAT  (Net Operating After Tax) 

Rumus :  

NOPAT  =  Laba  Bersih  Setelah Pajak + Beban Bunga 

Ket: Net  Operating  Profit  After Tax (NOPAT)  merupakan  

penjumlahan  dari  laba  usaha, penghasilan bunga,  beban  atau 

penghasilan  pajak  penghasilan, tax shield atas  beban  bunga,  bagian 

atas  laba  rugi  bersih  perusahaan asosiasi,  laba/rugi  penjualan  

aktiva tetap dan investasi saham, laba/rugi lain-lain  terkait  dengan  

operasional perusahaan. 

2) Menghitung Invested Capital (IC) 

Rumus:  

Invested Capital = Total Hutang & Ekuitas – Hutang Jk. Pendek 
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Ket:  Total  hutang  dan  ekuitas menunjukkan  beberapa  

bagian  dari setiap   rupiah  modal  sendiri  yang dijadikan  jaminan  

utang.  Pinjaman jangka  pandek  tanpa  bunga merupakan pinjaman  

yang digunakan  perusahaan  yang pelunasan  maupun  

pembayarannya akan  dilakukan  dalam  jangka pendek  (satu  tahun  

sejak  tanggal neraca)  dengan  menggunakan aktiva  lancar  yang  

dimiliki perusahaan,  dan  atas  pinjaman  itu tidak  dikenai  bunga,  

seperti  hutang usaha,  hutang  pajak,  biaya  yang masih harus dibayar, 

dan lain-lain. 

3) Menghitung Weighted  Average Cost of Capital (WACC) 

Rumus: WACC = [D x rd ( 1- T )] + ( E x re )Dimana: 

b) Menghitung  Tingkat  Modal  dariHutang : 

                   
            

                        
 X 100% 

c) Menghitung Biaya Hutang JangkaPendek (rd) : 

Cost Of Detb (rd)  
           

            
 X 100% 

d) Menghitung  Pajak  Penghasilan (T) : 

                  
           

                         
 x 100% 

e) Menghitung  Tingkat  Modal  dari Ekuitas (E) : 

                  
             

                        
 X 100% 

f) Menghitung Biaya Modal (re) : 

                
                         

             
 X 100% 

4) Menghitung Capital Charges 
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Rumus: Capital  Charges =  WACC  x Invested Capital 

5) Menghitung Nilai Economic Value Added (EVA) 

Rumus: 

EVA  =  NOPAT – Capital Charges 

b. Market value added 

Market value added adalah selisih antara nilai pasar perusahaan  dikurangi 

nilai buku perusahaan. MVA dihitung dengan rumus: 

MVA =  ( Harga Saham X Jumlah Saham Beredar) – Total Ekuitas 

c. Return On Equity (ROE) 

 ROE yaitu rasio antara Laba setelah pajak atau net income after tax 

(EAT) terhadap total modal sendiri (Equity) yang berasal dari setoran modal 

pemilik. Semakin tinggi ROE menunjukkan semakin efisien perusahaan 

mengunakan modal sendiri untuk menghasilkan laba atau keuntungan 

bersih.(Rumandong:2012). 

Secara matematis ROE dapat dirumuskan sebagai berikut :  

                  
                 

            
 

3.3 Objek Penelitian 

Objek  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  Perusahaan  Manufaktur  

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. 

3.4 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan  pada perusahaan  manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek  Indonesia  periode  2014-2016. 

3.5 Jenis data dan Teknik Pengumpulan Data 



50 
 

Jenis  data  yang  dipakai  adalah  data  sekunder  yang  berupa  data  

laporan keuangan  perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  

Indonesia  tahun 2014-2016. Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  

metode  dokumentasi, yaitu dengan mencatat dan mengumpulkan data yang 

tercantum pada  Indonesian Capital  Market  Directory  yang  diakses  melalui  

situs  resmi  www.idx.co.id  yang berupa  laporan  keuangan  perusahaan  

manufaktur  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia.  Data  yang  digunakan  

dalam  penelitian  ini  yaitu  laporan  keuangan tahunan  dari  setiap  perusahaan  

yang  merupakan  sampel  penelitian  tahun  2014-2016 dan harga saham. Data 

yang dibutuhkan dalam penelitian adalah: 

a) Neraca. 

b) Laporan laba rugi. 

c) Catatan atas laporan keuangan, 

d) Harga saham. 

3.6 Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi  merupakan  keseluruhan  unsur-unsur  yang  memiliki  ciri  dan 

karakteristik yang sama.  Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder  dengan  merujuk  pada  semua  perusahaan  yang  manufaktur  yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016. 

2. Sampel 

Sampel  merupakan  bagian  dari  jumlah  dan  karakteristik  yang  dimiliki 

populasi tersebut. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel 
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menggunakan metode  purposive sampling,  yaitu metode penentuan  sampel  

dengan  pertimbangan  tertentu  (Sugiyono,  2009). 

a) Perusahaan  yang  termasuk  dalam  perusahaan  manufaktur  yang  sudah  

dan masih  terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode  penelitian 

yaitu tahun 2014-2016. 

b) Perusahaan  manufaktur  yang  menerbitkan  laporan  keuangan  tahunan  

secara  berturut-turut  selama  periode  penelitian  dan  dapat  diakses  oleh 

publik. 

c) Data yang tersedia lengkap, baik data yang diperlukan untuk menghitung 

Economic Value Added, Market Value Added, Return On Equity Dan 

Return Saham. 

d) Perusahaan tersebut melaporkan laporan keuangannya dalam mata uang  

rupiah. 

Proses Pemilihan sampel dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : 
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Tabel III.1 

Proses Purposive sampling penelitian 

No Purposive sampling Jumlah 

1 Perusahaan yang termasuk  dalam  

perusahaan  manufaktur  yang  sudah  dan 

masih  terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

selama periode  penelitian yaitu tahun 2014-

2016. 

140 

 

 

2 Perusahaan manufaktur yang tidak 

menerbitkan laporan keuangan  tahunan  

secara berturut-turut selama periode  

penelitian  dan  dapat  diakses  oleh publik. 

 

(28) 

3 Data yang dibutuhkan untuk menghitung  

variabel tidak lengkap. 

 

(56) 

4 Perusahaan tersebut tidak melaporkan 

laporan keuangannya dalam mata uang  

rupiah. 

 

(40) 

 

Perusahaan yang terpilih menjadi sampel 

 

16 

Sumber : Data yang Diolah 
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Tabel III.2 

Sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

No KODE NAMA PERUSAHAAN 

1 BATA Sepatu Bata 

2 SMGR Semen Indonesia 

3 BIMA Primarindo Asia Infrastructure 

4 ALKA Alaska Industrindo 

5 ALMI Alumindo Light Metal Industry 

6 SRSN Indo Acitama 

7 JPFA Japfa Comfeed Indonesia 

8 SIPD Sierad Produced 

9 PTSN Sat Nusapersada 

10 MYOR Mayora Indah 

11 IMAS Indomobil Sukses Internasional 

12 INAF IndoFarma 

13 KAEF Kimia Farma 

14 KLBF Kalbe Farma 

15 STAR Star Petrocem 

16 TOTO Surya Toto Indonesia 

Sumber : Data yang diolah 
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3.7 Teknik Analisi Data 

Regresi pertama kali diperkenalkan oleh Sir Francis Galton pada tahun 

1886. Teknik  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitan  ini  adalah  analisis  

regresi  berganda.  Analisis  regresi  berganda  merupakan  analisis  untuk  

mengetahui pengaruh  variabel  bebas  (independen)  yang  jumlahnya  lebih  dari  

satu  terhadap satu variabel terikat (dependen). (Gujarati, 2003). 

Model analisis regresi linier berganda digunakan untuk menjelaskan 

hubungan dan seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas (independen) 

terhadap variabel terikat (dependen) Sebelum  melakukan  analisis  regresi  linier  

berganda,  maka  diperlukan  uji asumsi klasik terlebih dahulu untuk memastikan 

apakah model tersebut tidak terdapat masalah normalitas, multikolinieritas, 

autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Jika  semua  uji  tersebut  terpenuhi,  maka  

model  analisis  layak  untuk  digunakan.  

Menurut (Ghozali, 2016) Langkah-langkah uji asumsi klasik pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji  normalitas bertujuan untuk  menguji  apakah  model  regresi,  variabel  

dependen  dan  variabel  independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji 

t dan F mengamsusikan bahwa nilai residul mengikuti distribusi normal.  Ada dua 

cara untuk mendeteksi apakah residual berditribusi normal atau tidak yaitu dengan 

analisis grafik dan uji statistik. Uji normalitas dalam  penelitian  ini  menggunakan  

uji  Kolmogorov-Smirnov.  Uji Kolmogorov-Smirnov  menggunakan  bantuan  
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SPSS  untuk  mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak  dilihat pada 

baris  Asymph. Sig (2-tailed).  

Data  penelitian  dikatakan  menyebar  normal  atau  memenuhi  uji 

normalitas apabila nilai  Asymph. Sig  (2-tailed) variabel residual berada diatas  

0,05  atau  5%.  Sebaliknya,  jika  nilai  Asymph.  Sig  (2-tailed)  variabel residual  

berada  di  bawah  0,05  atau  5%,  maka  data  tersebut  tidak berdistribusi normal 

atau tidak memenuhi uji normalitas. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

hubungan linear antara variabel independen dalam model regresi. Salah satu cara 

untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas pada suatu model regresi adalah 

dengan melihat nilai tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor). Jika nilai 

tolerance > 0,1 dan VIF < 10, maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat 

multikolinearitas pada penelitian tersebut 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 

kepengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan 

kepengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah vang homokedastisitas atau 

tidak terjadi heterokedastisitas. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variable terikat 

(dependen) yaitu ZPRED dengan nilai residualnya (SRESID).   
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d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t-1 

(sebelumnya). Jika terjadi korelasi, berarti terdapat auto correlation. Model 

regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari auto correlation. Untuk 

mengetahui ada tidaknya auto correlation dengan mendeteksi besarnya Durbin-

watson test.  

2.Pengujian Hipotesis  

a. Uji F 

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau 

bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen atau terikat. Uji statistik F diuji pada tingkat 

signifikan 0,05. Bila nilai signifikansi <α = 0,05 maka model layak atau fit dengan 

data observsinya. Dalam hal ini untuk mengetahui apakah secara bersama-sama 

Economic Value Added, Market Value Added dan Return On Equity terhadap 

Return saham. 

b. Uji Regresi Linier Berganda 

Alat  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  regresi  

linier berganda  dengan  variabel  dependen  adalah  Return  Saham  dan  variabel 

independen adalah  Economic Value Added, Market Value Added Dan ROE. 

c. Uji Parsial (Uji Statistik t) 

Pengujian  terhadap  hasil  regresi  dilakukan  dengan  menggunakan  uji  

statistik t. Uji t ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh EVA , 
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MVA Dan ROE secara parsial terhadap Return Saham. Pengujian  ini  

dilakukan  pada  tingkat  keyakinan  95%  dengan  ketentuan sebagai berikut: 

1. Apabila t-hitung > t-tabel dan nilai signifikan< 0,05 maka variabel 

independen dapat menerangkan variabel dependennya atau dengan kata lain 

terdapat pengaruh yang signifikan diantara dua variabel yang diteliti. 

2. Apabila t-hitung < t-tabel dan nilai signifikan> 0,05 maka variabel 

independen tidak dapat menerangkan variabel terikatnya atau dengan kata 

lain tidak terdapat pengaruh diantara dua variabel yang diteliti. 

d. Koefisien Determinasi  

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi 

adalah antara nol dan satu. Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. 

Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen. 

 

 

 

 

 

 


