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BAB III 

METODE PENELITIAN  

3.1  Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan adalah termasuk penelitian kuantitatif yaitu 

suatu proses menemukan pengetahuan dimana menggunakan data berupa angka 

sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Jenis 

penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian diskriptif kuantitatif yakninya 

dengan mengolah data-data yang penulis dapatkan pada laporan keuangan untuk 

memberikan hasil analisis. 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian  

 Penelitian ini dilakukan pada perusahaan pertambangan subsektor 

batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2015-2017. 

Penulis melakukan suatu pembatasan masalah dengam tujuan agar penelitian 

dapat dilakukan secara terarah dan hasil yang diperoleh dapat dimanfaatkan 

sebaik-baiknya. Batasan-batasan tersebut adalah : 

1. Kinerja keuangan dari laporan keuangan tahunan yang diterbitkan oleh 

perusahaan pertambangan subsektor batubara yang terdaftar di BEI. 

2. Kinerja keuangan dari laporan keuangan tahunan yang diterbitkan oleh 

perusahaan sektor pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia ( BEI ). 

3. Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan 

laporan keungan tahunan yang di terbitkan oleh perusahaan yang menjadi 

objek penelitian selama periode 2015-2018. 
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4. Penilaian yang digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap kinerja 

keungan dengan menggunakan metode Economic Value Added (EVA) dan 

Cash Value Added (CVA). 

3.3 Populasi dan Sampel 

Untuk menentukan prosedur sampel penelitian, penulis mengidentifikasi 

populasi. Populasi adalah keseluruhan kelompok, orang, kejadian atau hal-hal 

yang menarik untuk diteliti yang telah dibatasi oleh peneliti itu sendiri. Populasi 

juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek atau subyek yang dipelajari, 

tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subyek atau 

obyek yang diteliti (Zulganef, 2013). Populasi dalam penelitian ini adalah semua 

perusahaan Pertambangan Subsektor Batubara yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada periode 2015-2018. 

Feranita (2017) menjelaskan Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh  populasi tersebut. Metode pengambilan sampel 

yang digunakan adalah “Purposive Sampling’’  yaitu teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu.  

Adapun kriteria data yang dipilih adalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan Batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 

periode 2015-2018. 

2. Perusahaan tersebut secara konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) pada periode 2015-2018. 

3.  Perusahaan tersebut mempublikasikan laporan keungan tahunan di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) pada periode 2015-2018. 
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Table 3.1 Pemilihan Sampel Berdasaran Kriteria Penelitian 

Kriteria  Jumlah 

Perusahaan 

Jumlah perusahaan Batubara di BEI pada periode 2015-2018 25 

perusahaan Batubara yang tidak menyampaikan laporan 

keuangan  di BEI  pada periode 2015-2018 

14 

Jumlah sampel perusahaan yang sesuai dengan kriteria 

penelitian 

11 

Sumber : data diolah (2018) 

 

Jumlah populasi pada perusahaan Batubara yang memenuhi kriteria untuk 

di jadikan sampel adalah sebanyak 25 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2015-2018. Dikarenakan jumlah sampel yang sangat 

sedikit yaitu 11 perusahaan maka untuk kepentingan analisis menggunakan 

pooling data (pooled) dengan menambah jumlah pengamatan, yaitu dengan 

mengalikan jumlah sampel dengan periode pengamatan (4 tahun) sehingga jumlah 

pengamatan dalam penelitian ini sebanyak 44 pengamatan. Berdasarkan kriteria 

sampel diatas sehingga diperoleh jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

Table 3.2 Sampel Penelitian 

No Kode Saham  Nama Perusahaan 

1.  ADRO Adaro Energy Tbk 

2.  ARII Atlas Resources Tbk 

3.  BYAN Bayan Resources Tbk 

4.  DOID Delta Dunia Makmur Tbk 

5.  GEMS Golden Energy Mines Tbk 

6.  HRUM Harum Energy Tbk 

7.  INDY Indika Energy Tbk 

8.  KKGI Resources Alam Indonesia Tbk 

9.  MBAP Mitrabara Adiperdana Tbk 

10.  MYOH Samindo Resources Tbk 

11.  PTRO Petrosea Tbk 

Sumber : data diolah (2018) 
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3.4 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional Variabel 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari kinerja keuangan 

perusahaan sebagai variabel dependen dan terdapat dua varibel independen yaitu 

Economic Value Added ( EVA) dan Cash Value Added (CVA). 

3.4.1 Mengukur  Economic Value Added ( EVA) 

Dalam Kusumawati (2016) dijelaskan bahwa EVA merupakan pengukuran 

kinerja berdasarkan nilai (value based) dan merupakan metode keuangan yang 

memfokuskan penilaian kinerja pada nilai tambah dengan memperhitungkan biaya 

modal tanpa mengabaikan cost of equity seperti pada perhitungan laba akuntansi. 

Prinsip EVA memberikan system pengukuran yang baik untuk menilai 

suatu kinerja dan prestasi keuangan manajemen perusahaan, karena EVA 

berhubungan langsung dengan nilai pasar sebuah perusahaan. Secara matematis, 

rumus yang digunakan untuk menghitung EVA adalah sebagai berikut : 

1. Menghitung Economic Value Added (EVA) 

Dengan rumus yang digunakan (Sartono, 2010):  

EVA = NOPAT – ( WACC x Invested Capital) 

2. Menentukan Net Operating Profit After Tax (NOPAT)  

Rumus yang digunakan ((Brigham dan Houston, 2010): 

NOPAT = EBIT (1-T) 

Keterangan:  

NOPAT = Net Operating Profit After Tax  

EBIT = Earnings Before Interest and Tax  

T = Tingkat pajak 



47 
 

3. Biaya Modal (Capital Charges)  

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut (Margaretha, 2011 ): 

Biaya Modal (Capital Charges)  = WACC x InvestedCapital 

a. WACC dihitung dengan rumus (Margaretha 2011:96): 

WACC =      +       

    = 
            

                    
 

 

   = 
             

                    
 

Keterangan:  

WACC = Weighted Average Costof Capital 

Wd = Jumlah Hutang terhadap Struktur Modal  

We = Jumlah Modal terhadap Struktur Modal 

kd = cost of debt 

ke = cost of equity 

1) Biaya Utang (Cost of Debt) Untuk menghitung biaya utang suatu 

perusahaan adalah sebagai berikut (Margaretha, 2011 ): 

    =      (1-T) 

      = 
           

                     
 

T ( tingkat pajak) = 
           

                         
 x  100% 

Keterangan: 

kd = biaya utang setelah pajak 

kdbt = tingkat bunga biaya utang sebelum pajak 
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T = tingkat pajak 

2) Biaya Ekuitas (Cost of Equity) Menurut Meutia Dewi (2017), 

cost of equity dapat dicari dengan menggunakan ROE (Return On 

Equity). ROE dapat dicari dengan menggunakan rumus: 

    = ROE = 
                         

             
 

b. Modal yang Diinvestasikan (Invested Capital) Dengan rumus sebagai berikut 

(Meutia Dewi, 2017):  

Modal yang diinvestasikan = utang jangka panjang + ekuitas pemegang 

saham 

Kriteria pengambilan keputusan menurut (Rudianto 2010) : 

1. Jika EVA > 0 pada posisi ini berarti manajemen perusahaan telah berhasil 

menciptakan nilai tambah ekonomis bagi perusahaan  

2. Jika EVA =0 pada posisi ini berarti manajemen perusahaan berada pada titik 

impas. Perusahaan tidak mengalami kemunduran tetapi sekaligus tidak 

mengalami kemajuan secara ekonomis.  

3. Jika EVA <0 pada posisi ini berarti tidak terjadi proses pertambahan nilai 

ekonomis bagi perusahaan, yaitu laba yang dihasilkan tidak dapat 

memenuhi harapan para kreditor dan pemegang saham perusahaan 

(investor) 

3.4.2 Mengukur CVA 

Perhitungan Cash Value Added (CVA) merupakan perhitungan yang 

berbasis nilai asset pada akhir umur ekonomis yang merupakan estimasi jangka 

panjang pada akhir umur ekonomisnya. Nilai aset pada akhir umur ekonomis 
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tersebut diperoleh dengan mem-future value kan harga perolehan aset 

bersangkutan, nilai aset pada akhir umur ekonomis ini merupakan komponen 

dasar dalam perhitungan depresiasi ekonomis. Untuk menghitung Cash Value 

Added (CVA) adalah : 

Dengan rumus yang digunakan Laili Rohmadhotul Fita (2014 ) : 

     

Keterangan :  

Gross Cash Flow = Kas bersih dari aktivitas Operasi 

Depresiasi ekonomi = Penyusustan  

Capital Charger = Biaya Modal 

Kriteria Pengambilan Keputusan : 

Dalam Natalie (2012) pada CVA yaitu jika nilai CVA positif 

menunjukkan keuntungan bagi perusahaan  dan investor kerena hal tersebut 

menggambarkan kemampuan perusahaan  untuk menhasilkan kas dari satu 

periode ke periode berikutnya dengan menciptkan keuntungan yang ikuid. Tetapi, 

jika nilai CVA yang negative berarti perusahaan tidak mampu untuk menhasilkan 

kas dengan baik dan tida dapat meciptakan keuntungan bagi perusahaan dan 

investor. 

3.5 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yang bersifat kuantitatif, dimana data sekunder adalah data yang tidak langsung 

diperoleh dari sumber pertama dan telah tersusun dalam bentuk dokumentasi 

tertulis. Sumber data dari penelitian ini adalah sumber data yang didapatkan dari 

CVA= aliran kas bersih – Depresiasi ekonomis – Capital Charge 
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dokumen perusahaan dan informasi tertulis mengenai keadaan perusahaan sektor 

pertambangan subsektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2015-2017. Data tersebut diperoleh melalui website Bursa Efek Indonesia: 

www.idx.co.id. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan berkaitan dengan penelitian ini, 

maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi yakni suatu 

usaha untuk memperoleh data sekunder melalui pencatatan bukti-bukti yang sudah 

didokumentasikan, yang relevan dengan permasalahan penelitian. 

3.7 Metode Analisis Data 

3.7.1 Analisis Deskriptif 

Sugiyono ( 2010 ) menyatakan  statistik deskriptif yaitu statistik yang 

digunakan untuk menganalisis  data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat generalisasi. Adapun alat analisis yang digunakan adalah Economic 

Value Added ( EVA ) dan Cash Value Added  (CVA) .  

3.7.2 Uji Homogenitas 

Uji Homogenitas berbeda dengan uji normalitas meskipun sama-sama 

digunakan sebagai syarat dalam uji parametris. Letak perbedannya adalah, jika uji 

normalitas diperlukan pada semua uji parametris, maka uji homogenitas tidak 

selalu digunakan. Uji homogenitas hanya digunakan pada uji parametris yang 

menguji perbedaan antara kedua kelompok atau beberapa kelompok yang berbeda 

subjeknya atau sumber datanya. Oleh karena itu, uji homogenitas diperlukan 

http://www.idx.co.id/
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sebagai asumsi dari uji independen t test dan uji Anova. Sedangkan pada uji 

regresi linear, homogenitas tidak diperlukan sebagai syarat sebab uji regresi linear 

tidak menguji perbedaan beberapa kelompok. 

Pengujian ini digunakan untuk menguji apakah suatu data yang diperoleh 

dari dua kelompok memiliki varian yang homogen atau tidak. Analisis varian 

dapat digunakan apabila varian data tersebut homogen. Oleh karena itu, sebelum 

analisis varian digunakan untuk pengujian hipotesis, maka perlu dilakukan 

pengujian homogenitas varian terlebih dahulu dengan uji F. Proses perhitungan uji 

homogenitas digunakan taraf signifikan 5% yang berarti jika F hitung lebih kecil 

dari F tabel pada taraf signifikan 5% maka kedua kelompok memiliki kelompok 

varian yang homogen. Sebaliknya jika F hitung lebih besar dari F tabel pada taraf 

signifikasi 5% maka kedua kelompok memiliki kelompok varian tidak homogen.  

Jika nilai sig. < 0,05 maka data terdistribusi secara normal  

Jika nilai sig. > 0,05 maka data terdistribusi secara tidak normal 

3.7.3 Uji Hipotesis  

Alat uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji Mann 

Whitney. Uji Mann Whitney merupakan uji non parametris untuk mengetahui ada 

tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan yang berskala 

data ordinal, interval atau ratio dimana data tersebut tidak berdistribusi normal 

atau homogen. Uji ini merupakan pilihan uji non parametris apabila Uji 

Independennya tidak dapat dilakukan karena asumsi normalitas atau homogennya 

tidak terpenuhi. Uji Man Whitney tidak menguji perbedaan Mean tetapi 

melainkan Median antara dua kelompok. Tetapi ada beberapa ahli menyatakan 
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bahwa Uji Mann Whitney ini tidak hanya menguji median tetapi juga mean. 

Karena dalam berbagai kasus, Median kedua kelompok bisa jadi sama, Tetapi 

Nilai dari P Value hasilnya <0,05 yang berarti ada perbedaan. Perbedaan tersebut 

terjadi karena Mean dari kedua kelompok. Jadi dari Kasus tersebut beberapa ahli 

mengatakan bahwa Uji Mann Whitney tidak hanya menguji Median tetapi Juga 

Mean. 

Jika nilai Asymp < 0,05 maka Hipotesis diterima 

Jika nilai Asymp > 0,05 maka Hipotesis ditolak 

Pada penelitian ini akan dibandingkan Economic Value Added dan Cash 

Value Added selama empat tahun apakah terdapat perbedaan yang signifikan 

apabila kinerja keuangan diukur dengan kedua metode tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


