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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 POPULASI DAN SAMPEL 

 Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pakan ternak yang terdaftar di 

BEI pada tahun 2016-2020. Alasan pemilihan populasi  karena belum banyak 

penelitian mengenai perusahaan pakan ternak sebelumnya dan hasil ternak yang 

berkualitas memerlukan pakan yang berkualitas pula sehingga peran pakan sangat 

penting dalam menghasilkan hewan ternak yang berkualitas. Sedangkan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan pertimbangan 

tertentu. Dalam menentukan sampel, peneliti mempunyai kriteria yaitu: 

1. Perusahaan pakan ternak yang terdaftar di BEI selama tahun 2016-2020 

2. Perusahaan pakan ternak yang mempublikasikan laporan keuangannya secara 

lengkap melalui situs resmi BEI yaitu www.idx.co.id selama tahun 2016-2020 

 

Maka berdasarkan kriteria-kriteria dalam penentuan sampel, penelitian yang 

diusulkan ini menggunakan sampel seluruh emiten di BEI sub-sektor pakan ternak 

yaitu PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk, PT. Malindo Feedmill Tbk, PT. Sierad 

Produce Tbk, PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk. 

 

http://www.idx.co.id/
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3.2 DEFINISI OPERASIONAL 

3.2.1 Kinerja Keuangan 

  Keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya diukur 

melalui kinerja keuangannya. Menurut (Harwanto, 2019) kinerja 

keuangan adalah kriteria tertentu yang digunakan untuk mengukur 

keberhasilan perusahaan dalam memperoleh laba selama periode 

tertentu.  

3.2.2 Analisis Rasio Keuangan 

Analisis rasio keuangan adalah teknik analisis keuangan untuk 

menilai kinerja keuangan suatu perusahaan. Untuk menilai kinerja 

keuangan terdapat banyak cara, salah satunya dengan rasio keuangan. 

Rasio-rasio keuangan yang dapat digunakan adalah  likuiditas, 

solvabilitas, profitabilitas, aktivitas, serta nilai pasar (Harwanto, 2019) 

 

1. Rasio Likuiditas 

 Rasio Likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini 

digunakan untuk mengukur seberapa likuid suatu perusahaan. Likuid 

yang dimaksud yaitu kemampuan perusahaan dalam mendapatkan 

dana segar untuk memenuhi kewajibannya. 

 Current Ratio (Rasio Lancar) 
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 Rasio ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan 

mampu untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan 

aset yang dimiliki perusahaan.(Joana, 2019) 

Rumus Current Ratio  :  

Aset lancar

Liabilitas jangka pendek
  X 100% 

 

 Net Working Capital (NWC) 

 Net Working Capital adalah rasio untuk mengukur potensi 

cadangan kas perusahaan dan dalam NWC jumlah aset lancar 

lebih besar dari hutang lancar (Joana, 2019). Semakin besar 

NWC  menunjukkan likuiditas semakin tinggi 

 

Rumus NWC : 

NWC = Aset lancar ─ liabilitas jangka pendek 

 

2. Rasio Aktivitas 

Rasio aktivitas adalah rasio untuk mengukur dan 

menggambarkan tingkat efektivitas penggunaan aktiva perusahaan 

dalam menjalankan kegiatan operasionalnya (Joana, 2019) 

 Total Asset Turnover (TATO) 
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 Total Asset Turnover merupakan rasio untuk menghitung 

tingkat perputaran aset yang menunjukkan seberapa efisien aset 

yang sudah digunakan perusahaan dalam penjualan (Joana, 

2019). Semakin tinggi tingkat perputaran aset maka semakin 

efektif perusahaan dalam memanfaatkan asetnya.  

Rumus TATO  =   
Pendapatan

Total Aset
 

 

3. Rasio Solvabilitas 

  Rasio yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi segala kewajibannya baik kewajiban 

jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang .  

 Debt to Equity Ratio (DER) 

DER merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi hutang jangka panjangnya yang digunakan 

sebagai modal perusahaan (Joana, 2019). Semakin tinggi nilai 

rasionya artinya modal sendiri yang digunakan semakin sedikit 

dibanding utang yang digunakan, begitu pun sebaliknya. 

 

Rumus DER : 

Total Liabilitas Jangka Panjang

Total Ekuitas
 × 100% 
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 Debt to Total Asset Ratio (DAR) 

DAR merupakan rasio untuk mengukur seberapa besar aset 

perusahaan yang dibiayai oleh hutang (Joana, 2019) . Semakin 

tinggi DAR maka semakin besar jumlah modal pinjaman yang 

digunakan untuk investasi. 

 

Rumus DAR  :  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 × 100% 

 

4. Rasio Profitabilitas  

 Rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (profitabilitas) selama 

periode tertentu (Sandhieko, 2009). 

 Net Profit Margin (NPM) 

NPM merupakan rasio untuk menunjukkan proporsi laba bersih 

yang diperoleh perusahaan dari penjualan  (Joana, 2019) 

 

NPM   =   
Laba bersih tahun berjalan

Pendapatan
 × 100% 

 

 Return on Assets (ROA) 
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ROA merupakan rasio untuk mengukur tingkat pengembalian 

laba perusahaan terhadap total aset setelah bunga dan pajak 

perusahaan. (Joana, 2019) 

ROA =  
Laba perusahaan tahun berjalan

Total Aset
 × 100% 

 

 Return on Equity (ROE) 

ROE merupakan rasio untuk menggambarkan tingkat efisiensi 

perusahaan dalam mengelola modal untuk menghasilkan laba 

bagi emiten (Joana, 2019). ROE dikatakan baik jika 

persentasenya lebih dari 20%. 

 

ROE = 
Laba bersih tahun berjalan

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
× 100% 

 

5. Market Ratio 

  Rasio ini disebut juga dengan Rasio Valuasi Investasi 

(Investment Valuation Ratio). Rasio ini digunakan untuk 

mendapatkan nilai saham dari suatu perusahaan. Semakin tinggi 

rasio pasar yang dihasilkan maka dianggap semakin baik. 

 Price to Earning Ratio (PER) 

PER merupakan rasio untuk mengetahui seberapa besar harga 

yang akan dibayar oleh pasar terhadap laba perusahaan melalui 
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perbandingan harga per lembar saham perusahaan dengan laba 

bersih per saham (Joana, 2019). 

 

PER  =  
Harga Saham per Lembar

Laba per Lembar Saham
 

 

 Price Book Value (PBV) 

PBV yaitu rasio untuk menilai harga saham di suatu perusahaan 

dengan cara membandingkan harga saham dengan nilai buku 

 

PBV = 
𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦/Lembar Saham beredar
 

 

3.2.3 Economic Value Added (EVA) 

  EVA merupakan alat ukur kinerja keuangan perusahaan untuk 

mengetahui nilai tambah perusahaan dalam jangka waktu tertentu 

melalui nilai tambah yang dihasilkan perusahaan. EVA yang positif 

menunjukkan perusahaan mampu menciptakan nilai, sedangkan EVA 

yang menunjukkan perusahaan menghancurkan nilai.  Dalam 

menghitung EVA terdapat tiga indikator yaitu laba operasi setelah pajak 

(NOPAT), modal yang diinvestasikan (invested capital), biaya modal 

rata-rata tertimbang (weighted average cost of capital, WACC). EVA 
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hanya terjadi jika tingkat return on invested capital (ROIC) di atas 

tingkat WACC atau ROIC lebih tinggi dari WACC (Joana, 2019). 

 

Komponen-komponen dalam menghitung EVA : 

1. Net Operating Profit After Tax (NOPAT) 

 NOPAT merupakan laba bersih yang telah disesuaikan, 

sehingga tidak menghitung biaya bunga lagi (Joana, 2019). 

 

NOPAT = EBIT × (1 ─ Tax) 

 

2. Invested Capital (IC) 

 Invested capital merupakan aset yang dipakai perusahaan dalam 

menghasilkan laba. Aset ini diperoleh dari sumber dana yang 

memerlukan biaya modal (Joana, 2019) 

 

IC = (Total hutang + total ekuitas) ─ hutang jangka pendek 

 

3. Weighted Average Cost of Capital (WACC) 

 WACC adalah perkiraan tingkat pengembalian yang akan 

diperoleh perusahaan pada investasi berisiko rata-rata agar 

memberikan ekspektasi pengembalian yang wajar untuk semua 

pemegang sekuritasnya. 
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Rumus WACC : 

WACC = [(D x rd) (1-tax) + (E x re)] 

D = total hutang / total hutang dan ekuitas x 100% 

Rd = beban bunga / total utang jangka pendek x 100% 

E = total ekuitas / total utang dan ekuitas x 100% 

Re = laba bersih setelah pajak / total ekuitas x 100% 

Tax = beban pajak / laba bersih sebelum pajak x 100% 

 

4. Capital Charges (CC) 

 CC merupakan biaya yang memperlihatkan tingkat minimum 

pengembalian yang harus diterima dari suatu investasi seperti 

penganggaran modal agar untuk memastikan agar nilai perusahaan 

tidak turun .  

 

CC = WACC × IC 

 

5. Economic Value Added (EVA) 

 EVA adalah alat ukur yang digunakan untuk menciptakan nilai 

tambah ekonomi suatu perusahaan bagi para  pemegang saham 

dalam jangka waktu tertentu dari operasi perusahaan  (Joana, 2019). 

 

EVA = NOPAT ─ CC 
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3.3 JENIS DATA 

 Pada penelitian ini menggunakan jenis data sekunder dari laporan keuangan 

yang telah terpublikasi dan tervalidasi resmi oleh BEI di laman web 

www.idx.co.id.Uma Sekaran dan Roger Bougie pada bukunya yang berjudul Metode 

Penelitian Untuk Bisnis (2017:134) menjelaskan bahwa data sekunder adalah data 

yang didapat secara tidak langsung dan diperoleh melalui media perantara seperti 

buku, internet, majalah, jurnal penelitian ilmiah dan literatur. Data sekunder dalam 

penelitian ini berasal dari perusahaan pakan ternak di Indonesia yang 

mempublikasikan laporan keuangannya melalui situs resmi BEI yaitu www.idx.co.id  

selama periode 2016-2020 

. 

 

3.4 METODE PENGUMPULAN DATA 

 Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan metode 

dokumentasi laporan keuangan dari laman web BEI www.idx.co.id (Joana, 2019). 

Menurut Suharsimi Arikunto (1998), metode dokumentasi yaitu mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Perusahaan yang 

didokumentasikan laporan keuangannya adalah PT. Sierad Produce, Tbk PT. Charoen 

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/


34 
 

 Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 

Pokphand Indonesia, Tbk. PT. Malindo Feedmill, Tbk. dan PT. JAPFA Comfeed 

Indonesia, Tbk . 

 

 

3.5 TEKNIK ANALISIS DATA 

 Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yaitu penelitian 

yang menjelaskan kebenaran mengenai fenomena yang akan diteliti sehingga 

diperoleh informasi dari fenomena tersebut. Perusahaan yang diteliti dalam penelitian 

ini yaitu PT. Sierad Produce, Tbk PT. Charoen Pokphand Indonesia, Tbk. PT. Malindo 

Feedmill, Tbk. dan PT. JAPFA Comfeed Indonesia, Tbk akan diukur kinerja 

keuangannya dengan rasio keuangan dan EVA kemudian dievaluasi dengan 

melakukan perbandingan antar perusahaan selama periode tahun 2016-2020. 

 Statistik yang digunakan pada penelitian ini menggunakan Uji One Sample KS 

(Kolmogorov-Smirnov) dan uji ANOVA Oneway. Uji One Sample KS adalah uji 

statistik non-parametrik untuk menguji hipotesis komparatif dari dua sampel 

independen dengan bentuk data ordinal yang disusun pada tabel distribusi frekuensi 

kumlatif. Uji One Sample KS digunakan untuk menentukan apakah suatu sampel 

berasal dari suatu populasi yang memiliki sebaran data tertentu atau mengikuti 

distirbusi statistik tertentu. Pada uji One Sample KS data berdistribusi tidak normal 

jika p < 0,05 dan data berdistribusi normal jika p > 0,05. Uji ANOVA Oneway adalah 

uji komparatif yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata data lebih dari dua 
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kelompok. Uji ANOVA Oneway digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

perbedaan rata-rata untuk lebih dari dua kelompok sampel yang tidak berhubungan. 

 

Mengevaluasi dengan perbandingan kinerja antar perusahaan: 

1. Menghitung rasio keuangan dan EVA PT. Sierad Produce, Tbk 

2. Menghitung rasio keuangan dan EVA PT. Charoen Pokphand Indonesia, Tbk 

3. Menghitung rasio keuangan dan EVA PT. Malindo Feedmill, Tbk 

4. Menghitung rasio keuangan dan EVA PT. JAPFA Comfeed Indonesia, Tbk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


