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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif karena penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan data-data yang sudah ada. Menurut Ulum dan 

Juanda (2016) penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk 

menjelaskan sesuatu melalui sebuah penelitian.penelitian jenis ini hanya hanya 

bertujuan untuk mendeskripsikan, tidak melihat hubungan atau 

membandingkan. Dalam penelitian ini digunakan analisis fundamental yang 

akan difokuskan kepada analisis perusahaan, serta analisis teknikal yang 

menggunakan indikator MACD (Moving Average Convergence Divergence) 

dan RSI (Relative Strength Index) guna menilai keputusan investasi. 

B. DATA DAN SUMBER DATA

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder berupa laporan 

keuangan tahunan perusahaan perbankan yang terdiri dari: Laporan keuangan 

tahunan saham perbankan yang secara konsisten masuk dalam indeks LQ45 

periode 2014-2016 yaitu, (1) BBCA (Bank Central Asia, Tbk.); (2) BBNI (Bank 

Negara Indonesia (persero), Tbk.); (3) BBRI (Bank Rakyat Indonesia (persero), 

Tbk.); (4) BMRI (Bank Mandiri (persero), Tbk.). Sedangkan untuk saham 

perbankan yang tidak termasuk dalam indeks LQ45 menggunakan laporan 

keuangan tahunan dari perusahaan perbankan yang namanya sudah cukup 

dikenal oleh masyarakat luas yaitu, (1) BBTN (Bank Tabungan Negara 

(persero), Tbk.); BDMN (Bank Danamon Indonesia, Tbk.); BBKP (Bank 
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Bukopin, Tbk.); dan BNGA (Bank CIMB Niaga Tbk.), serta beberapa data 

seperti data perekonomian indonesia dan data Indeks Stabilitas Perbankan. 

Sedangkan untuk pengukuran secara analisis teknikal digunakan chart grafik 

pergerakan harga saham. 

Sumber data diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) 

yang berupa laporan keuangan tahunan perusahaan terkait, website Bank 

Indonesia (www.bi.go.id), website Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id), 

beberapa jurnal ilmiah, artikel-artikel, dan chart grafik yang diperoleh dari 

aplikasi chartnexus. 

C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

metode dokumentasi. Menurut Ulum dan Juanda (2016) teknik dokumentasi 

digunakan untuk memperoleh data-data yang sudah jadi dan sudah diolah oleh 

orang lain. Dokumentasi hasil laporan keuangan tahunan dari perusahaan 

perbankan periode 2014-2016 yang dapat didownload di website Bursa Efek 

Indonesia, serta data-data perekonomian Indonesia yang dapat didownload di 

website Bank Indonesia dan website Badan Pusat Statistik. Sedangkan, chart 

grafik yang digunakan untuk pengukuran secara analisis teknikal dengan 

menginstal aplikasi chart nexus. 

D. TEKNIK ANALISIS DATA 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis fundamental dan 

analisis teknikal untuk mendapatkan keputusan investasi yang menguntungka 

http://www.idx.co.id/
http://www.bi.go.id/
http://www.bps.go.id/
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bagi investor. Berikut adalah teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini: 

1. Teknik analisis menggunakan analisis fundamental 

Analisis fundamental merupakan salah satu cara yang dapat digunakan 

untuk menganalisis kondisi suatu saham. Analisis ini akan membantu 

menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang investasi. Pada penelitian ini 

analisis fundamental akan difokuskan kepada analisis perusahaan. Analisis 

perusahaan digunakan untuk mengetahui kinerja perusahaan melalui laporan 

keuangannya. Berikut beberapa analisis yang digunakan untuk menilai 

kondisi suatu perusahaan: 

a. Analisis Rasio Keuangan Perusahaan 

1) Net Profit Margin (NPM) 

Pada dasarnya NPM dapat dicari dengan menggunakan 

perbandingan antara laba bersih dan total pendapatan. Namun dalam 

penelitian ini digunakan data rasio-rasio yang didapat dari ringkasan 

laporan keuangan yang telah diterbitkan oleh masing-masing bank 

yang dapat diperoleh dari website BEI (data Terlampir). Semakin 

tinggi NPM yang dihasilkan perusahaan maka semakin baik karena 

semakin besar tingkat keuntungan bersih yang didapatkan, begitu 

juga sebaliknya. 

2) ROA (Return On Asset) 

Pada dasarnya ROA dapat dicari dengan menggunakan 

perbandingan antara laba bersih dan total aset. Namun dalam 
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penelitian ini digunakan data rasio-rasio yang didapat dari ringkasan 

laporan keuangan yang telah diterbitkan oleh masing-masing bank 

yang dapat diperoleh dari website BEI (data Terlampir). Semakin 

tinggi ROA maka akan semakin baik, karena semakin besar tingkat 

keuntungan yang dicapai sehingga kemungkinan menghadapi 

kondisi bermasalah semakin kecil, begitu pula sebaliknya. 

3) ROE (Return On Equity) 

Pada dasarnya ROE dapat dicari dengan menggunakan 

perbandingan antara laba bersih dan total ekuitas. Namun dalam 

penelitian ini digunakan data rasio-rasio yang didapat dari ringkasan 

laporan keuangan yang telah diterbitkan oleh masing-masing bank 

yang dapat diperoleh dari website BEI (data Terlampir). Semakin 

tinggi ROE semakin baik, karena semakin diminati saham bank yang 

bersangkutan, begitu pula sebaliknya. 

4) Dividend Yield 

Pada dasarnya Dividend Yield dapat dicari dengan 

menggunakan perbandingan antara dividen per lembar dan harga 

pasar per lembar. Namun dalam penelitian ini digunakan data rasio-

rasio yang didapat dari ringkasan laporan keuangan yang telah 

diterbitkan oleh masing-masing bank yang dapat diperoleh dari 

website BEI (data Terlampir). Jika dividend yield perusahaan 

rendah, maka perusahaan tersebut memliki prospek pertumbuhan 
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yang tinggi karena dividen akan diinvestasikan kembali, begitu pula 

sebaliknya. 

5) Pembayaran Dividen (Dividend Payout Ratio) 

Pada dasarnya pembayaran dividen dapat dicari dengan 

menggunakan perbandingan antara dividen per lembar dan laba 

bersih per lembar. Namun dalam penelitian ini digunakan data rasio-

rasio yang didapat dari ringkasan laporan keuangan yang telah 

diterbitkan oleh masing-masing bank yang dapat diperoleh dari 

website BEI (data Terlampir). Jika rasio pembayaran dividen 

perusahaan rendah, maka perusahaan tersebut memliki prospek 

pertumbuhan yang tinggi karena dividen akan diinvestasikan 

kembali, begitu pula sebaliknya. 

b. Analisis Penilaian Saham 

1) Earning Per Share (EPS) 

Pada dasarnya EPS dapat dicari dengan menggunakan 

perbandingan antara laba bersih setelah bunga dan pajak dengan 

jumlah saham beredar. Namun dalam penelitian ini digunakan data 

rasio-rasio yang didapat dari ringkasan laporan keuangan yang telah 

diterbitkan oleh masing-masing bank yang dapat diperoleh dari 

website BEI (data Terlampir). Jika rasio EPS mengalami 

peningkatan, maka kinerja perusahaan semakin baik dan laba yang 

dihasilnya semakin meningkat. Sebaliknya, jika rasio EPS 
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mengalami penurunan, maka kinerja perusahaan tidak terlalu bagus 

dan perolehan laba juga semakin menurun. 

2) Price Earning Ratio (PER) 

Pada dasarnya PER dapat dicari dengan menggunakan 

perbandingan antara harga per lembar saham dengan EPS. Namun 

dalam penelitian ini digunakan data rasio-rasio yang didapat dari 

ringkasan laporan keuangan yang telah diterbitkan oleh masing-

masing bank yang dapat diperoleh dari website BEI (data 

Terlampir). Jika PER perusahaan lebih rendah daripada PER 

industri, maka saham tersebut dapat digolongkan saham yang 

undervalued sehingga saham tersebut layak dibeli. Sebaliknya, jika 

PER perusahaan lebih tinggi daripada PER industri, maka saham 

tersebut dapat digolongkan saham yang overvalued sehingga saham 

tersebut layak dijual. 

3) Price Book Value (PBV) 

Pada dasarnya PBV dapat dicari dengan menggunakan 

perbandingan antara market price per share dengan book value per 

share. Namun dalam penelitian ini digunakan data rasio-rasio yang 

didapat dari ringkasan laporan keuangan yang telah diterbitkan oleh 

masing-masing bank yang dapat diperoleh dari website BEI (data 

Terlampir). Jika rasio PBV perusahaan lebih rendah daripada rasio 

PBV industri, maka saham tersebut dikategorikan undervalued 

sehingga saham layak dibeli. . Sebaliknya, jika PBV perusahaan 
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lebih tinggi daripada PBV industri, maka saham tersebut dapat 

digolongkan saham yang overvalued sehingga saham tersebut layak 

dijual. 

2. Teknik analisis menggunakan analisis teknikal 

Analisis teknikal bertujuan untuk memprediksi arah pergerakan harga 

saham dan indikator pasar saham lainnya berdasarkan pada data historis. 

Pada penelitian ini digunakan aplikasi bernama chartnexus untuk 

memperoleh grafik pergerakan harga saham yang akan digunakan untuk 

analisis teknikal. Berikut indikator analisis teknikal yang akan digunakan 

dalam penelitian ini: 

- RSI (Relative Index Strenght) 

RSI bergerak dalam rentang angka 0 sampai 100. Ketika pergerakan 

diatas level 70 maka dianggap overbought, sedangkan apabila 

pergerakan dibawah level 30 maka dianggap oversold. Apabila 

pergerakan berada antara level 30 dan level 70, maka dapat dianggap 

area wait and see. 

- MACD (Moving Average Convergence Divergence) 

Garis MACD dihitung dengan mengambil perbedaan antara periode 

panjang dan periode pendek dari rata2 eksponensial. Apabila garis 

MACD memotong garis signal dari bawah maka hal tersebut 

merupakan peralihan trend menuju bullish, sedangkan apabila garis 

MACD memotong garis signal dari atas maka hal tersebut merupakan 

peralihan trend menuju bearish. Apabila garis MACD dan garis signal 
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berada diatas centerline (diatas 0) maka hal tersebut merupakan long 

bullish trend, sedangkan Apabila garis MACD dan garis signal berada 

dibawah centerline (dibawah 0) maka hal tersebut merupakan long 

bearish trend. Histogram yang postif menunjukkan kondisi 

overbought, sedangkan histogram yang negatif menunjukkan kondisi 

oversold. 

3. Keputusan Investasi 

Keputusan investasi didasarkan pada hasil dari analisis fundamental dan 

analisis teknikal dari suatu perusahaan. Apabila hasil analisis fundamental 

dan analisis teknikal postif maka akan direkomendasikan keputusan untuk 

berinvestasi, begitu pula sebaliknya. 


