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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Menurut Sugiyono (2008:2) metode penelitian pada dasarnya merupakan 

cara ilmiah untu mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan 

hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, 

data, tujuan, dan kegunaan. 

3.1. Jenis Penelitian 

. Metode penelitian memberikan pengetahuan dan ketrampilan yang 

diperlukan untuk mengatasi masalah dan menghadapi tantangan lingkungan di mana 

pengambilan keputusan harus dilakukan dengan cepat (Cooper & Emory, 1996:5).  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

kuantitatif. Menurut Nazir (1999:63) metode deskriptif adalah suatu metode dalam 

meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem 

pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa yang sekarang, dan tujuannya adalah 

untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. 

3.2.Lokasi Penelitian 

 Menurut Arikunto (2002:122) yang dimaksud obyek penelitian adalah obyek 

yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Jadi, Lokasi penelitian adalah tempat dimana 

suatu penelitian dilakukan. Berkaitan dengan ini, seluruh  perusahaan semen go 

public yang tercatat di BEI (Bursa Efek Indonesia) yaitu PT. Semen Gresik (Persero) 
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Tbk, PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk dan PT Holcim Indonesia Tbk. Adapun 

situs penelitian dilakukan pada Pojok Bursa Efek Indonesia Universitas Brawijaya 

yang beralamat di  Jl. Mayjen Haryono 165 Malang. 

3.3.Sumber Data 

  Menurut Arikunto (2002:107) yang dimaksud dengan sumber data dalam 

penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini sumber 

data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder itu sendiri adalah sumber 

data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Dalam 

penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah Neraca, Laporan Rugi-Laba serta 

data-data lainnya yang mendukung penelitian ini. 

3.4.Metode Pengumpulan Data 

  Pengumpulan data merupakan hal terpenting yang mempengaruhi kualitas 

data hasil penelitian. Kualitas pengumpulan data selalu berhubungan dengan 

ketepatan cara-cara yang digunakan dalam pengumpulan data. Adapun teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. 

Dokumentasi disini digunakan untuk mendapatkan data laporan keuangan yang 

berupa laporan rugi laba dan neraca. Menurut Arikunto (2002:206) Metode 

dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, 

buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, peraturan-peraturan, agenda dsb.  
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3.5. Populasi Penelitian 

Populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah 

ditetapkan (Moh Nazir, 2005;271). Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan 

semen go public yang tercatat di BEI (Bursa Efek Indonesia) yaitu PT. Semen Gresik 

(Persero) Tbk, PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk dan PT Holcim Indonesia Tbk. 

Dan seluruhnya memenuhi kriteria: 

1.Perusahaan-perusahaan semen yang go public  

2.Perusahaan-perusahaan semen yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia). 

3.Mengeluarkan laporan keuangan per 31 Desember periode 2007-2009 

4.Perusahaan-perusahaan semen yang laporan keuangannya telah diaudit oleh 

perusahaan independen. 

5.Perusahaan-perusahaan yang sahamnya aktif selama tahun 2007-2009 

3.6.Definisi Operasional 

Definisi operasional dari variabel-variabel di atas adalah analisis rasio 

keuangan dan EVA. Adapun Rasio Keuangan terdiri dari: 

1. Rasio Likuiditas adalah tingkat kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajibannya yang harus segera dipenuhi dan likuiditas menunjukan tingkat 

kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utang jangka pendek yang 

dimiliki. reff 

a) Current Ratio, yaitu kemampuan untuk membayar hutang yang segera 

harusdipenuhi dengan aktiva lancar.Semakin besar perbandingan aktiva lancar 

dengan hutang lancar semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi 

kewajiban jangka pendeknya. 
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b) Acid Test Rasio, yaitu Kemampuan untuk membayar utang yang segera harus 

dipenuhi dengan aktiva lancar yang lebih likuid (quick assets). Acid-Test Ratio 

merupakan ukuran yang sama dengan current ratio, tanpa memperhitungkan 

persediaan (persediaan adalah harta lancar yang paling tidak likuid karena tidak 

mudah dijual, dan kalaupun dijual biasanya dengan kredit/tidak tunai). 

2. Rasio Leverage (leverage ratios), mengukur tingkat sejauh mana aktiva 

perusahaan telah dibiayai oleh penggunaan hutang 

a) Debt Ratio, yaitu rasio yang menghitung berapa bagian dari keseluruhan 

kebutuhan dana yang dibiayai dengan hutang. 

b) Time Interest Earned Ratio, yaitu rasio untuk mengukur seberapa besar 

keuntungan dapat berkurang (turun) tanpa mengakibatkan adanya kesulitan 

keuangan karena perusahaan tidak mampu membayar bunga. 

3. Activity Ratio merupakan alat ukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam 

menggunakan sumber daya - sumber dayanya. 

a) Inventory Turn Over ratio adalah rasio yang membandingkan penjualan dan 

persediaan. 

b) Total assets Turn Over ratio adalah rasio yang membandingkan penjualan dan 

total aktiva 

4. Rasio Rentabilitas menunjukan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

selama periode tertentu. Rasio yang digunakan alam penelitian ini adalah Return 

On Investment (ROI), yaitu rasio yang mengukur seberapa efektif aset yang ada 

mampu menghasilkan keuntungan. 

EVA 

5.   Biaya Modal Hutang (Cost of Debt) 

 Weston dan Brigham (1990:106) menyatakan bahwa biaya hutang setelah pajak 

adalah biaya yang digunakan untuk menghitung biaya rata-rata tertimbang dari 
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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  

  (Weston & Brigham, 1990:106) 

6. Biaya Modal Saham Biasa (Ke) 

Biaya modal saham biasa didapatkan dengan menggunakan model Penentuan 

Harga Aktiva Modal (Capital Asset Pricing Model/CAPM) 

 Ke = Rf + β (Rm-Rf) 

 Di mana: 

 Ke = biaya modal saham biasa 

 Rf = tingkat pengembalian bebas risiko 

 Rm = tingkat pengembalian pada portofolio pasar/indeks pasar 

 β = beta saham perusahaan Struktur Permodalan 

(Brigham & Houston, 2001:475) 

7. Biaya Modal Rata-Rata Tertimbang (Weighted Average Cost of Capital/ WACC) 

Weston & Brigham (1990:116) menyatakan bahwa biaya modal rata-rata 

tertimbang terdiri dari komponen biaya hutang, saham preferen dan ekuitas biasa. 

Dalam perhitungan WACC digunakan bentuk struktur modal yang mengacu pada 

proporsi dari masing-masing sumber keuangan yang digunakan oleh perusahaan. 
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WACC = Wd.Kd(1-T) + Wp.Kp + Ws(Ks atau Ke) 

Di mana: 

WACC = biaya modal rata-rata tertimbang 

Kd = biaya Hutang 

Kp = biaya saham preferen 

Ks = biaya saham biasa 

Ke = biaya saham biasa baru 

T = presentasi pajak 

Wd = presentasi hutang dari modal 

Wp = presentasi saham preferen dari modal 

Ws = Presentasi saham biasa atau laba ditahan dari modal 

(Sugiyarso dan Winarmi, 2005;99), 

 

8. EVA, merupakan sisa laba setelah dikurang dengan semua biaya modal yang 

digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Perhitungan EVA dapat dituliskan 

dengan rumus sebagai berikut (Keown, 2000:421): 

EVA =  NOPAT – (WACC x invested capital) 

Keterangan: 

NOPAT = NetOperating After Tax 

WACC = Biaya modal rata-rata tertimbang 

3.7.Teknik Analisis Data 



49 

 

  Tujuan analisis data adalah menyederhanakan data ke dalam bentuk-bentuk 

yang mudah dibaca dan diinterpretasikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas 

mengenai kejadian yang diteliti. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode analisis deskriptif dengan analysis time series.  Menurut Syamsuddin 

(2009:39) time series analysis adalah analisis yang dilakukan agar kita dapat melihat 

kemajuan atau kemunduran perusahaan dengan jalan membandingkan rasio-rasio 

keuangan perusahaan dari satu periode ke periode lainnya. Selanjutnya sehubungan 

dengan proses analisis data, maka perlu disusun sejumlah tahapan analisis yang 

teratur dan sistematis untuk memudahkan perhitungan atau analisis data dari suatu 

penelitian. 

Tahapan analisisnya adalah sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan dan mengelompokkan data laporan keuangan berupa laporan rugi 

laba dan neraca untuk periode 2007, 2008, 2009 

2. Melakukan penghitungan rasio terhadap data keuangan perusahaan pada setiap 

periodenya. 

a. Analisis Rasio Likuiditas 

1) 
LancargHu

LancarAktivaRatioCurrent
tan

=  

2) 
LancargHu

PersediaanLancarAktivaRatiotestAcid
tan

−
=−  

b. Analisis Rasio Leverage 

1) 
aktivaTotal

ghuTotalRatioDebt tan
=  
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2) 
penseInterestEx

TaxtoreInteresEarningBeftiostEarnedRaTimeIntere &
=  

c. Analisis Rasio Aktivitas 

1) 
iaanRataPersedRata

COGSurnOverInventoryT
−

=             

2)  
aktivaTotal

bersihPenjualanOverTurnAssetsTotal =  

d. Analisis Rasio Rentabilitas 

%100Re X
aktivaTotal

pajaksesudahbersihLabaInvestmentOnturn =  

3. Menganalisis kinerja perusahaan berdasarkan perhitungan rasio keuangan 

perusahaan pada tahun 2007,2008 dan 2009. 

4. Menentukan nilai EVA masing-masing perusahaan tiap tahun. Penentuan 

besarnya nilai EVA masing-masing perusahaan dilakukan melalui tahapan : 

1). Menentukan biaya modal hutang 

2). Menentukan biaya modal saham 

3). Menentukan WACC 

4). Menghitung nilai EVA 

5. Menganalisis kinerja perusahaan berdasarkan perhitungan Economic Value Added 

(EVA) perusahaan pada tahun 2007, 2008 dan 2009. 

 


