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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau 

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017:40). Penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kinerja keuangan dengan metode 

Economic Value Added (EVA) terhadap harga saham perusahaan pada subsektor 

logam dan mineral. Adapun variabel yang mempengaruhi dalam penelitian 

menggunakan teknik analisis data linear dengan variabel independen (X)  yaitu 

kinerja keuangan dengan metode Economic Value Added (EVA). Sedangkan masalah 

penelitian yang disebut variabel dependen (Y) yaitu harga saham. 

Unit analisis yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah perusahaan yang 

terdaftar pada subsektor logam dan mineral yang terdaftar di BEI. Perusahaan ini 

mampu mempengaruhi pasar domestik, bahkan berhasil mengekspor seluruh 

produknya. Oleh karena itu akan diteliti pengaruh kinerja keuangan dengan metode 

Economic Value Added (EVA) terhadap harga saham. Penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif yaitu tentang pengaruh kinerja keuangan dengan metode 

Economic Value Added (EVA) terhadap harga saham. Maka desain penelitian yang 

digunakan adalah time series design. Time series design merupakan desain penelitian 

yang bermaksud untuk mengetahui kestabilan dan kejelasan suatu keadaan yang 

tidak menenti dan tidak konsisten (Sugiyono, 2017:78). 

3.2 Metode Penelitian 

3.2.1 Jenis Penelitian dan Metode yang digunakan 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif adalah 

metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil 

penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan lebih luas (Sugiyono, 

2014:22). Penelitian deskriptif dapat diperoleh dari kinerja keuangan dengan metode 

Economic Value Added  (EVA) dan harga saham pada subsektor logam dan mineral 
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yang terdaftar di BEI. Sedangkan jenis penelitian verifikatif yaitu memeriksa benar 

tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan 

yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa 

dengan kehidupan (Narimawati, 2010:29).  

Penelitian verifikatif ini bertujuan untuk mengetahui Economic Value Added 

(EVA) terhadap harga saham pada subsektor logam dan mineral yang terdaftar di 

BEI. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 

berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau 

sample tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data 

yang bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan (Sugiyono, 2014:13).  

3.2.2 Operasional variabel 

Variabel penelitian adalah suatu hal yang berbentuk apasaja yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014:60). Penelitian ini mencakup dua 

variabel inti, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas merupakan 

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel terikat, sedangkan variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi 

atau yang menjadi akibat dari adanya variabel bebas  (Malhotra, 2010:29). Variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen dan variabel 

independen: 

1. Variabel independen (x) 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah kinerja keuangan 

dengan metode Economic Value Added (EVA). Variabel ini menggunakan skala 

rasio. 

2. Variabel dependen (y)  

Penelitian ini menggunakan Harga saham sebagai variabel dependen. Variabel 

ini menggunakan skala rasio. 

Secara lengkap opersionalisasi variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

Tabel. 3.1 berikut ini: 
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TABEL 3. 1  

OPERASIONAL VARIABEL 

Variabel Konsep Indikator Skala 

Variabel (X) 

Economic 

Value Added 

(EVA) 

EVA adalah alat 

pengukuran kinerja 

keuangan berdasarkan 

nilai, alat keputusan 

investasi dan ukuran 

kinerja yang 

mencerminkan nilai 

pemegang saham 

(Geyser & Liebenberg, 

2003:107). 

1. Net Operating Profit After Tax 

2. Weighted Average Cost of 

Capital 

3. Total Asset (Total Modal) 

 

EVA = NOPAT – (WACC x Total 

Asset) 

  

Rasio 

Varibel (Y) 

Harga Saham 

Harga saham adalah 

suatu saham yang 

terjadi di pasar bursa 

pada saat tertentu yang 

ditentukan oleh pelaku 

pasar dan ditentukan 

oleh permintaan dan 

penawaran saham 

yang bersangkutan di 

pasar modal (Zollino 

& Nobili, 2017:7). 

 

            

 
                        

                         
 

 

 

Rasio 

Sumber : Berbagai referensi buku diolah kembali 

3.2.3 Jenis dan Sumber Data 

Menurut Sumber data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data 

sekunder: 

1. Data Primer dibuat oleh peneliti untuk maksud menyelesaikan permasalahan 

yang sedang ditanganinya. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data 

primer adalah data langsung dari perusahaan yang diteliti berdasarkan annual 

report perusahaan yang terdaftar pada subsektor logam dan mineral yang 

terdaftar di BEI. 

2. Data sekunder dapat ditemukan dengan cepat serta tidak mahal. Dalam 

penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literature, artikel, 

jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan 

(Sugiyono, 2014:151) 
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Lebih jelasnya mengenai data dan sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini, maka penulis mengumpulkan dan menyajikannya dalam Tabel 3.2 

berikut ini : 

TABEL 3. 2  

JENIS DAN SUMBER DATA 

No Data Jenis Data Sumber Data 

1. Profil perusahaan yang terdaftar pada 

subsektor logam dan mineral yang 

terdaftar di BEI 

Sekunder 
Website 

Perusahaan 

2. Laporan keuangan perusahaan yang 

terdaftar pada subsektor logam dan 

mineral yang terdaftar di BEI 

Sekunder Annual Report 

3. Penutupan harga saham (historical 

price) perusahaan yang terdaftar pada 

subsektor logam dan mineral yang 

terdaftar di BEI) Tbk. 

Sekunder  

Website Yahoo 

finance 

SahamOK.com  

3.2.4 Populasi dan Sampel 

3.2.4.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014:117). Persoalan 

populasi penelitian harus dibedakan ke dalam sifat berikut ini: 

1. Populasi yang bersifat homogen, yakni populasi yang unsur-unsurnya memiliki 

sifat yang sama, sehingga tidak perlu dipersoalkan jumlahnya secara kuantitatif. 

2. Populasi yang bersifat heterogen, yakni populasi yang unsur-unsurnya memiliki 

sifat atau keadaan yang bervariasi, sehingga perlu ditetapkan batas-batasnya, 

baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif (Margono, 2004:119).  

Berdasarkan pengertian populasi tersebut maka yang menjadi populasi pada 

penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar pada subsektor logam dan mineral 

yang terdaftar di BEI, yang jumlahnya tidak terbatas karena diasumsikan data-data 

ini akan terus muncul dimasa yang akan datang.  

3.2.4.2 Sampel  

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik populasi (Sunyoto, 

2013:12). Sementara pendapat lain, sampel adalah bagian dari jumlah dan 
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karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2014:149). Penelitian 

ini penulis menggunakan sampel laporan keuangan perusahaan pada subsektor logam 

dan mineral pada tahun 2009-2015. Unit analisisnya adalah Economic Value Added 

(EVA) serta  Harga Saham perusahaan yang terdaftar pada subsektor logam dan 

mineral yang terdaftar di BEI pada periode 2009-2015. Sampel tersebut diambil 

berdasarkan asumsi berikut: 

1. Perusahaan yang dijadaikan sampel adalah perusahaan yang terdaftar pada 

subsektor logam dan mineral yang terdaftar di BEI yang melakukan IPO dari 

2009 dan menerbitkan laporan keuangan. 

2. perusahaan yang terdaftar pada subsektor logam dan mineral yang terdaftar di 

BEI dijadikan sampel dengan asumsi bahwa perusahaan mengalami penurunan 

harga saham dari tahun 2009-2015. 

3. EVA pada perusahaan yang terdaftar pada subsektor logam dan mineral yang 

terdaftar di BEI. mengalami penurunan seiring harga saham dalam rentang 

waktu 7 tahun, yaitu dari 2009-2015. 

3.2.5 Teknik Pengumpulan Data   

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian  ini meliputi: 

1. Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan data informasi dari artikel, 

jurnal, literatur, dan hasil penelitian terdahulu yang digunakan untuk mempelajari 

dan memahami literatur. Penelitian ini studi menggunakan studi literatur berupa 

jurnal, literatur, artikel yang memuat pembahasan yang berkaitan dengan 

Economic Value Added  (EVA) dan harga saham perusahaan. 

2. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi yaitu mencari data yang ditentukan oleh perusahaan 

(Arikunto, 2006:132). Dokumen adalah catatan tertulis mengenai berbagai 

kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu (Sunyoto, 2013:64). Dalam 

melaksanakan metode dokumentasi ini, peneliti mengumpulkan informasi 

mengenai laporan keuangan perusahaan yang terdaftar pada subsektor logam dan 
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mineral yang terdaftar di BEI yang bersumber dari website www.idx.co.id untuk 

data laporan keuangan dan harga saham 

3.2.6 Rancangan Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan suatu cara untuk mengukur, mengolah dan 

menganalisis data dalam rangka pengujian hipotesis. Tujuan pengolahan data adalah 

untuk memberikan keterangan yang berguna, serta untuk menguji hipotesis yang 

telah dirumuskan dalam penelitian. Dengan demikian, teknik analisis data diarahkan 

pada pengujian hipotesis serta menjawab masalah yang diajukan.  

Seluruh data yang telah diperoleh dari berbagai sumber kemudian dibuat 

rancangan analisis data. Analisis data yang dilakukan adalah untuk memperoleh data-

data yang akurat dan mempermudah dalam proses selanjutnya. Langkah-langkah 

analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi beberapa hal, yaitu: 

1. Menyusun kembali data yang diperoleh kedalam bentuk tabel atau grafik. 

2. Analisis deskriptif terhadap EVA 

3. Analisis deskriptif terhadap harga saham 

4. Menguji data untuk mengetahui pengaruh Economic Value Added (EVA) 

terhadap harga saham. 

3.2.3.1 Rancangan Analisis Data Deskriptif 

Analisis deskriptif dapat digunakan untuk mencari kuatnya hubungan antara 

variabel melalui analisis korelasi dan membuat perbandingan dengan 

membandingkan rata-rata data sampel atau populasi tanpa perlu diuji signifikasinya 

(Sugiyono, 2014:144). Analisis deskriptif bertujuan untuk mengubah kumpulan data 

mentah menjadi bentuk informasi yang lebih ringkas sehingga lebih mudah 

dipahami. penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk mendeskripsikan 

variabel penelitian, antara lain: 

1. Analisis Deskriptif Variabel X (EVA) 

Menurut (Weston & Copeland, 1992) Apabila struktur modal perusahaan hanya 

menggunakan modal sendiri, secara matematis EVA dapat ditentukan sebagai 

berikut: 

EVA = NOPAT – (ie x E) 

http://www.idx.co.id/
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Namun, jika struktur perusahaan terdiri dari hutang dan modal sendiri, secara 

sistematis EVA dapat dirumuskan sebagai berikut: 

EVA = NOPAT – (WACC x TA) 

2. Analisis Deskriptif Variabel Y (Harga Saham) 

Adapun cara untuk menghitung indikator dari  variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Menghitung Harga Saham 

Harga Saham = net income (laba bersih) perusahaan tersebut 

    dengan jumlah saham yang beredar 

3.2.3.2 Rancangan Analisis Data Verifikatif 

Analisis verifikatif dipergunakan untuk menguji hipotesis dengan 

menggunakan uji statistik dan menitik beratkan pada pengungkapan perilaku variabel 

penelitian. Analisis data verifikatif ini digunakan untuk menentukan seberapa 

kuatnya pengaruh variabel bebas pengaruh Economic Value Added (EVA) terhadap 

Harga saham. Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini menggunakan 

analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana dalam penelitian ini digunakan 

untuk mengetahui pengaruh Economic Value Added (EVA) terhadap harga saham. 

Sebelum dilakukannya analisis regresi sederhana maka  dilakukan terlebih dahulu uji 

asumsi klasik. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut: 

1. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang 

diperoleh dapat menghasilkan estimator linear yang baik. Agar dalam analisis regresi 

diperoleh model regresi yang bisa dipertanggungjawabkan, maka harus diperhatikan 

asumsi-asumsi berikut (Hair et al dalam Siti Resmi, 2002:289): 

a. Terdapat hubungan linear antara variabel bebas dan variabel terikat. 

b. Besarnya varians error (faktor pengganggu) bernilai konstan untuk seluruh nilai 

variabel bebas (bersifat homoscedasticity) 

c. Independensi dari error (non autocorrelation) 

d. Normalitas dari distribusi error. 
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Dalam analisis regresi linear sederhana perlu menghindari penyimpangan asumsi 

klasik supaya tidak timbul masalah dalam penggunaan analisis tersebut. Untuk tujuan 

tersebut maka harus dilakukan pengujian terhadap empat asumsi klasik berikut ini: 

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas dilakukan sebelum menguji hipotesis dengan regresi linear 

sederhana. Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah sampel yang diambil 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Karena akan 

menggunakan statistik parametris, maka setiap data pada setiap variabel harus diuji 

normalitasnya. Pengujian normalitas data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan 

uji kolmogorov smirnov. Konsep dasar dari uji normalitas kolmogorof smirnov 

adalah dengan membandingkan distribusi data (yang akan diuji normalitasnya) 

dengan distribusi normal baku. 

 Distribusi normal baku adalah data yang telah ditransformasikan kedalam 

bentuk Z-score dan mengasumsikan normal. Uji kolmogorov smirnov adalah uji beda 

antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku, jika signifikasi 

dibawah 0,05 berarti terdapat perbedaan yang signifikan, dan jika signifikansi diatas 

0,05 maka tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Hal ini berarti jika signifikansi 

dibawah 0,05 berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan 

dengan data normal baku, berarti data tersebut tidak normal.  

Dasar pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan probabilitas (Asymtotic 

Significanted), yaitu : 

Ho : Sampel diambil dari populasi berdistribusi normal 

Hα : Sampel diambil bukan dari populasi yang berdistribusi normal 

α : 0.05 

Kriteria Uji :  

Jika Sig.(p) > 0,05 maka Ho diterima 

Jika Sig.(p) < 0,05 maka Ho ditolak 

b. Uji Linieritas 

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai 

hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji ini biasanya digunakan 
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sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear. Pengujian pada SPSS 

dengan menggunakan test for linearity dengan pada taraf signifikansi 0,05. Dua 

variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linear bila signifikansi (linearitas) 

kurang dari 0,05. Fhitung dibandingkan dengan Ftabel yang diperoleh dengan 

menggunakan tingkat resiko 0,05. Kriteria uji linieritas yaitu jika Fhitung lebih kecil dari 

Ftabel atau Fhitung ≤ Ftabel maka terdapat hubungan linier atara Economic Value Added 

(EVA) dan harga saham. 

2. Persamaan Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen, yaitu dengan mencari persamaan regresi 

yang bermanfaat untuk meramal nilai variabel dependen berdasarkan nilai-nilai 

variabel independennya serta menganalisis hubungan antara variabel dependen 

dengan dua atau lebih variabel independen baik secara parsial maupun simultan. 

Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen yaitu kinerja 

keuangan dengan metode Economic Value Added (X) secara parsial terhadap 

variabel depanden yaitu harga saham (Y), maka digunakan analisis regresi linier 

sederhana. Menurut Sugiyono (2014:261), persamaan umum regresi linier sederhana 

adalah sebagai berikut : 

 

 

Untuk nilai α dan b menurut Sugiyono (2014:262), ditentukan dengan menggunakan 

persamaan sebagai berikut : 

  
                   

          
 

 

  
           

          
 

Keterangan : 

Ŷ = (dibaca Y topi), subjek variabel terikat yang diproyeksikan 

X = Variabel independen (kinerja keuangan) 

Y = Variabel dependen (Harga Saham) 

a  = Nilai konstanta harga Y jika X = 0 

b = Nilai arah sebagai penentu ramalan (prediksi) yang menunjukan 

Ŷ = a + bX 
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   nilai peningkatan (+) atau nilai penurunan (-) variabel Y 

ɳ = Banyaknya sampel 

3.6 Pengujian Hipotesis 

Hipotesis pada dasarnya merupakan suatu proporsi atau tanggapan yang sering 

digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan atau solusi persoalan dan dasar 

penelitian lebih lanjut (Sunyoto, 2013:93). Untuk dapat diuji, suatu hipotesis 

haruslah dinyatakan secara kuantitatif. Pengujian hipotesis pada penelitian ini 

menggunakan pengujian hipotesis secara parsial. 

a. Uji Keberartian Regresi (Uji F) 

Uji F statistik digunakan untuk menguji apakah regresi dapat digunakan untuk 

mengambil kesimpulan, yaitu untuk menguji tingkat keberartian regresi.  Hipotesis 

statistic: Ho : artinya regresi tidak berarti Ha : artinya regresi berarti Untuk menguji 

keberartian koefisien regresi antar variabel X dan Y dilakukan dengan menggunakan 

F atau uji ANOVA membandingkan F hitung dan F tabel yaitu dengan uji 

keberartian dengan rumus sebagai berikut: 

 

Keterangan:  

F  = Nilai F  

JK (Reg) = Jumlah kuadrat regresi  

JK (S) = Jumlah kuadrat sisa  

k  = Jumlah variabel  

n  = Jumlah pengamatan   

Nilai Fhitung yang diperoleh dari hasil perhiungan ini dibandingkan dengan F 

tabel yang diperoleh dengan menggunakan tingkat risiko atau significance 0,05. 

Kriteria penerimaan dan penolakan sebagai berikut:  

Jika F hitung ≤ F tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak  

Jika F hitung > F tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima 

b. Uji Keberartian Koefisien Regresi (Uji t)  

/
( ,2008:190)

/ ( ( 1))

regresi

residu

JK k
F Sugiyono

J n k
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Uji hipotesis dengan t-test digunakan untuk mengetahui apakan variabel bebas 

berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel terikat secara individual untuk 

setiap variabel dengan regresi linear sederhana dengan uji t pada taraf kesalahan 

yang dipilih.  Dalam uji keberartian regresi, dk pembilang = 1 dan dk penyebut = n-2 

dengan taraf nyata 0.05.  

Rumus yang digunakan untuk uji t ini adalah sebagai berikut : 

  
 

  
 

(Sudjana, 2005:325) 

Selanjutnya harus digunakan distribusi student t dengan dk = (n-2). Ketentuan 

dalam uji hipotesis ini dengan membandingkan thitung tabel yaitu: 

1. Jika thitung ≤ ttabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak, hal ini memiliki arti 

kinerja keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

2. Jika thitung ≥ ttabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, hal ini berarti kinerja 

keuangan berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Untuk mengetahui t-tabel digunakan ketentuan n-1 pada level of significance (α) 

sebesar 5% (tingkat kesalahan 5% atau 0,05) atau taraf keyakinan 95% atau 0,95. 

Jadi apabila tingkat kesalahan suatu variabel lebih dari 5% berarti variabel tersebut 

tidak signifikan.  

 


