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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian memberikan panduan berpikir dalam kegiatan 

penelitian, sehingga penelitian dapat berjalan secara efektif dan sistematis. 

Metode akan memberikan alur-alur yang harus dilalui peneliti, sehingga 

konsistensi penelitian akan tetap terjaga. Metode merupakan cara yang dipakai 

urntuk mencapai tujuan sedangkan penelitian berarti penyelidikan dari suatu 

bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta. Metode 

penelitian digunakan sebagai acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga 

diperoleh jawaban yang sesuai dengan permasalahan dan kesimpulan-kesimpulan 

yang tidak meragukan. 

3.1.Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu penelitian yang 

meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan 

mengenai status terakhir subjek penelitian (Kuncoro, 2009:12). Penelitian 

deskriptif berupaya untuk memperoleh deskripsi yang lengkap dan akurat dari 

suatu situasi (Boyt, et al dalam Kuncoro, 2009 : 12). Jadi Penelitian ini 

merupakan penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang 

ada sekarang berdasarkan data-data yang ada, dengan menyajikan 

data,menganalisis dan menginterprestasi. Manfaat penggunaan penelitian 

deskriptif adalah untuk studi dalam bidang bisnis terutama digunakan sebagai 

dasar pengambilan keputusan bisnis (Kuncoro, 2009:12). Sifat penelitian ini 

adalah replikasi dan  pengembangan yaitu suatu penelitian pengulangan dari 
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penelitian-penelitian terdahulu yang serupa namun dengan sampel dan periode 

yang berbeda. 

3.2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitianadalah di pojok BEI Universitas Brawijaya Malang, 

beralamatkan di jalan M.T.Haryono No. 165 Malang. Penelitian diadakan dengan 

cara mengambil data di pojok BEI Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya 

Malang sehingga keakuratan data terjamin. 

3.3. Populasi Penelitian 

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa 

orang, objek, transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya 

atau menjadi objek penelitian (Kuncoro, 2009:118). Populasi dalam penelitian ini 

adalah perusahaan-perusahaan telekomunikasi di Indonesia yang sudah go public 

di Bursa Efek Indonesia periode waktu 2009 - 2011 dimana data diperoleh dari 

sumber data sekunder dengan jumlah populasi sebanyak 5 perusahaan. 

Karena jumlah populasinya kecil, maka dalam penelitian ini digunakan 

metode survei sensus. Metode survei sensus adalah survei yang meliputi seluruh 

populasi yang diinginkan. (Consuelo et al, 1993:76). Ada 5 perusahaan 

telokomunikasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2009 - 2011. 

Kelima perusahaan tersebut adalah: 
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Tabel 2.1 

Populasi Penelitian 

No Nama Perusahaan Kode Emiten 

1 PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk TLKM 

2 PT. Indosat, Tbk. ISAT 

3 PT. XL Axiata, Tbk. EXCL 

4 PT. Bakrie Telecom, Tbk. BTEL 

5 PT. Smartfren TelecomTbk. FREN 

 

3.4.Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data 

kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik atau angka 

(Kuncoro, 2009:145). Dalam melakukan penelitian ini peneliti memperoleh data 

dari sumber data sekunder. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan oleh 

lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data 

(Kuncoro, 2009:148). Dalam hal ini peneliti memperoleh data yang berupa 

laporan keuangan perusahaantelekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Dari laporan keuangan tersebut maka peneliti dapat rnenganalisa 

bagaimana kondisi keuangan perusahaan. Data yang diperlukan dalam penelitian 

ini adalah laporan keuangan tahunan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi 

tahun 2009-2011 dan laporan harga saham penutupan untuk periode tahun 2009 - 

2011. 
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3.5.Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalahdokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melihat dan 

mempelajaridokumen-dokumen dan catatan-catatan tentang perusahaan yang 

diteliti, seperti neraca. laporan laba/rugi dan data tentang saham serta studi 

literatur dengan caramencari dan mempelajari literatur baik berupa buku-buku 

yang ada di perpustakaan,cataan perkuliahan, ataupun tulisan-tulisan ilmiah 

lainnya yang dimuat dalam majalahmaupun jurnal yang terkait dengan masalah 

yang diteliti sebagai dasar bagi penentuandata yang diperlukan. Data penelitian ini 

adalah laporan keuangan perusahaan telekomunikasi yang listing di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2009 - 2011. 

3.6. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Pada penelitian ini, definisi operasional untuk masing-masing variabel 

adalahsebagai berikut: 

1. Economic Value Added (EVA) 

EVA merupakan ukuran kinerja yang menggabungkan perolehan 

nilai dan biaya untuk memperoleh nilai tambah (Mamduh Hanafi, 2011 : 

52). Sedangkan Menurut Brigham (200 : 68) EVA adalah nilai yang 

ditambahkan oleh manajemen kepada pemegang saham selama satu tahun 

tertentu 

2. Market Value Added (MVA) 

Nilai tambah pasar atau Market Value Added (MVA) adalah 

perbedaan antara nilai pasar saham perusahaan dengan jumlah ekuitas 

modal investor yang telah diberikan (Brigham dan Houston, 2009: 68). 
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MVA merupakan ukuran kumulatif kinerja keuangan yang menunjukkan 

seberapa besar nilai tambah terhadap modal yang ditanamkan investor 

selama perusahaan berdiri (Ni Luh Putu, 2011 : 95)  

 

3.7. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif kuantitatif yaitu analisis dengan memberikan deskripsi, gambaran, 

lukisan secara sistematis. faktual dan akurat, mengenai data-data yang berbentuk 

angka. Penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Menentukan Net Operating Profit After Tax (NOPAT) 

Net Operating Profit After Tax merupakan penjumlahan dari laba usaha, 

penghasilan bunga, beban/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 yang lain terkait dengan 

operasional perusahaan.Menurut Brigham dan Houston (2009:64) cara 

menghitung NOPAT adalah sebagai berikut: 

NOPAT = EBIT (1 – Tarif pajak) 

2. Menentukan invested capital 

Invested capital merupakan hasil penjabaran perkiraan dalam neraca 

untuk melihat besranya modal yang diinvestasikan dalam perusahaan oleh 

kreditur dan pemegang saham serta seberapa besar modal yang diinvestasikan 

dalam aktivitas operasional lainnya. 
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Invested Capital dapat dihitung dengan rumus (Young dan O’Byrne, 

2001:50) 

Invested Capital = Total hutang dan ekuitas – pinjaman jangka pendek 

3. Menentukan biaya modal hutang 

Brigham dan Houston (2009:106) menyatakan bahwa biaya hutang 

setelah pajak adalah biaya yang digunakan untuk menghitung biaya rata-tata 

tertimbang dari modal. Biaya hutang ini terkait dengan hutang baru yang 

telah memperhitungkan dampak penghematan pajak akibat adanya beban 

bunga. 

Rumus : kd* = kd (1 -T) 

Keterangan: 

kd* : biaya hutang setelah Pajak 

kd : tingkat bunga atas hutang 

T : tarif pajak marginal dari perusahaan 

(Brigham dan Houston, 2009 : 470) 

4. Menentukan biaya modal saham biasa. 

Biaya modal saham biasa atau ekuitas didapatkan dengan menggunakan 

model penentuan Harga Aktiva Modal (Capital Asset Pricing Model/CAPM). 

Menurut pendekatan CAPM pendapatan yang diharapkan dari investasi 

saham ditentukan oleh pendapatan investasi bebas risiko pasar. Besarnya 

premi risiko pada pendekatan ini ditentukan oleh besar kecilnya risiko 

sistematis saham. (I Made Sudana 2011:134). 
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CAPM dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

Ke: Rf +  ᵝ (Rm- Rf) 

Keterangan : 

ke : biaya ekuitas perusahaan 

Rf : pengembalian bebas resiko 

ᵝ : resiko sistematis (resiko individual) saham perusahaan 

Rm : tingkat pengembalian pasar 

5. Menentukan biaya modal rata-rata tertimbang 

Biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC adalah rata-rata tertimbang 

dari komponen-komponen biaya hutang, saham preferen dan ekuitas biasa 

(Brigham dan  Houston, 2009 : 484) 

WACC = Wd x Kd (1-T) + We x Ke 

Wd = tingkat modal dari hutang 

      = 
𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔𝑗𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙
× 100% 

Kd = biaya modal hutang sebelum pajak 

T   = pajak yang berlaku 

     = 
𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑙𝑎𝑏𝑎𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖 ℎ𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘
× 100% 

Ke  = biaya ekuitas 

We = tingkat modal dari ekuitas 

      = 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎℎ𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔𝑑𝑎𝑛𝑒𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
× 100% 

6. Menghitung EVA 

Eva merupakan ukuran kinerja yang menggabungkan perolehan nilai dan 

biaya untuk memperoleh nilai tambah (Mamduh Hanafi, 2011 : 52). 
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Sedangkan Menurut Brigham (2009: 68) EVA adalah nilai yang ditambahkan 

oleh manajemen kepada pemegang saham selama satu tahun tertentu.Menurut 

Mamduh Hanafi (2010 : 52) perhitungan EVA dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

EVA                = NOPAT – biaya modal 

Biaya modal    = modal yang diinvestasikan x WACC 

Nopat  = EBIT (1 – Tarif pajak) 

7. Menghitung MVA 

Nilai tambah pasar atau Market Value Added (MVA) adalah perbedaan 

antara nilai pasar saham perusahaan dengan jumlah ekuitas modal investor yang 

telah diberikan. (Brigham dan Houston, 2009: 68).Selain itu, MVA dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

MVA  = nilai pasar dari saham – ekuitas modal yang diberikan oleh 

pemegang saham 

= (saham beredar) (harga saham) – total ekuitas saham biasa 

(Brigham dan Houston, 2009:68) 

Atau rumus MVA tersebut dapat di tulis sebagai berikut: 

MVA  = nilai pasar – Nilai buku saham 

(Mamduh Hanafi, 2010:55) 

 

 


