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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penilitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah 

menggunakan metode penilitian deskriptif dimana peniliti menggunakan metode 

dokumentasi, yaitu berupa laporan keuangan perusahaan telekomunikasi untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh profitabilitas pada harga saham. 

B. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Yaitu berupa angka dan data 

dari laporan keuangan perusahaan telekomunikasi yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini berupa laporan keuanga tahunan ( Annual Report ) yang telah 

dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia pada tahun penelitian dari  2014 hingga 

2018. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu 

laporan keuangan perusahaan telekomunikasi di Indonesia yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode dari 2014 hingga 2018.  
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C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, 

dimana data tidak diperoleh bukan dari sumbernya. Data dari penelitian ini 

diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang diterbitkan dari Bursa 

Eek Indonesia.  

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi atas objek atau subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2009:115). 

Populasi dalam penelitian ini adalah lima perusahaan telekomunikasi yang 

listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Sampel dipilih dari sebuah populasi untuk mewakili populasi 

keseluruhan populasi tersebut. Sampel yang baik adalah sampel yang dapat 

mewakili sebanyak mungkin karakteristik populasinya. Bila populasi besar, dan 

peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya 

karena keterbatasan dana, tenaga, dan wakti maka peneliti dapat menggunakan 

sampel yang diambil dari populasi (Kuncoro, 2003). Sampel dalam penelitian 

ini adalah lima perusahaan telekomunikasi yang listing di Bursa Efek Indonesia 

selama periode 2014-2018.  Teknik pengambilan sampel ini adalah 
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menggunakan metode purposive sampling, Teknik ini berdasarkan pada ciri-

ciri atau sifat-sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat 

dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui 

sebelumnya. Jadi ciri-ciri atau sifat-sifat yang spesifik yang ada atau dilihat 

dalam populasi dijadikan kunci untuk pengambilan sampel, dengan ciri-ciri 

yang ditetapkan yaitu perusahaan telekomunikasi yang listing berturut-turut di 

Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2018  

E. Definisi Operasional Variabel 

Dengan memperhatikan keterkaitan satu dengan yang lain, maka dalam 

penelitian ini terdapat dua variabel fungsional yaitu variabel bebas dan terikat. 

Variabel bebas ( pengaruh) dengan kode X dalam penelitian ini adalah rasio 

profitabilitas dengan indicator adalah ROA. Sebagai variabel terikat (variabel 

terpengaruh). Variabel terpengaruh dengan kode Y yaitu dalam penelitian ini adalah 

harga saham. 

1. Return on Assets (ROA) 

Menurut Riyadi (2006), Return on assets adalah perbandingan antara 

keuntungan sebelum biaya bunga dan pajak (EBIT = Earning before interest and 

taxes) dengan seluruh aktiva atau kekayaan perusahaan. Rasio ini menunjukkan 

kemampuan perusahaan dengan seluruh modal yang ada didalamnya untuk 

menghasilkan keuntungan, dengan menggunakan data yang ada pada Neraca dan 

Perhitungan Laba Rugi pada perusahaan tersebut. 

ROA dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut : 
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𝑅𝑂𝐴 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
𝑥 100% 

2. Harga Saham 

Selembar saham mempunyai nilai atau harga. Menurut Widoatmodjo 

(2000:13), harga saham dapat dibedakan sebagai berikut:  

a. Harga Nominal  

Harga nominal merupakan harga yang tercantum dalam sertifikat saham 

yang ditetapkan oleh emiten untuk menilai setiap lembar saham yang 

dikeluarkan. Besarnya harga nominal memberikan arti penting karena 

deviden yang dibayarkan atas saham biasanya ditetapkan berdasarkan 

nilai nominal.  

b. Harga Perdana  

Harga perdana merupakan harga pada waktu saham tersebut dicatat di 

bursa efek dalam rangka penawaran umum penjualan saham perdana yang 

disebut dengan IPO (Initial Public Offering). Harga saham pada pasar 

perdana biasanya ditetapkan oleh penjamin emisi (underwriter) dan 

emiten. Dengan demikian akan diketahui berapa harga saham emiten itu 

akan dijual kepada masyarakat.  

c. Harga pasar  

Harga pasar adalah harga jual dari investor yang satu dengan investor yang 

lain. Harga ini terjadi setelah saham tersebut dicatatkan di bursa efek. 

Transaksi disini tidak lagi melibatkan emiten dan penjamin emisi. Harga 
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inilah yang disebut sebagai harga di pasar sekunder dan merupakan harga 

yang benar-benar mewakili harga perusahaan penerbitnya, karena pada 

transaksi di pasar sekunder, kecil sekali terjadi negosiasi harga antara 

investor dengan perusahaan penerbit. Harga yang setiap hari diumumkan 

di surat kabar atau media lain adalah harga pasar yang tercatat pada waktu 

penutupan (closing price) aktivitas di Bursa Efek Indonesia. 

F. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk menguji pengaruh ROA, 

terhadap Harga Saham perusahaan (Imam Ghozali, 2007). 

Y = a+ bX+ e  

Keterangan: 

Y = Harga Saham 

X = Return on Asset (ROA) 

e = Error 

a = Konstanta 

b = Koefisien regresi dari masing – masing variabel independen  

2. Uji Statistik F (Uji-f) 

Menurut Imam Ghozali (2009), uji pengaruh simultan digunakan untuk 

mempengaruhi apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan 

mempengaruhi variabel dependen, dengan rumus sebagai berikut: 
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Fhitung = 
k)-(n / )R - (1

1)-(k/ R
2

 2

 

Di mana: 

R2 = koefisien determinasi 

k = jumlah variabel bebas 

n = banyaknya sampel 

 

Hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1) Ho : b = 0 (artinya bahwa tidak ada pengaruh signifikan secara bersama-

sama dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen). 

2) Ho : tidak semua bi = 0 (artinya belum terdapat pengaruh yang signifikan 

secara bersama – sama dari seluruh variabel independen terhadap variabel 

dependen). 

Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistic dengan criteria pengambil 

keputusan sebagai berikut: 

a. Bila nilai F lebih besar daripada maka H0 dapat ditolak, pada derajat 

5%. Dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan 

bahwa semua variabel independen dan signifikan mempengaruhi variabel 

dependen. 

b. Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut table. 

Bila nilai F hitung lebih besar dari pada nilai F table, maka H0 ditolak 

dan menerima Ha. 
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