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•  masalah / isu 
•  latarbelakang masalah 
•  motivasi 
•  tujuan dan kontribusi 
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•  literatur atau bahan bacaan, 
  baik yang  dipublikasikan mau- 
  pun yang tidak dipublikasikan 
•  pengalaman pribadi   



buku teks, yang berisi banyak in- 
formasi sebagai sumber penemu-
an masalah penelitian, dari  buku 
ini kita dapat menggunakan daf - 
tar referensi untuk memilih artikel 
asli atau buku-buku yang relevan 
dengan masalah penelitian. 

Literatur / bahan bacaan 



jurnal, yang berisi artikel-artikel 
yang menelaah berbagai macam 
konsep-konsep teoritis atau hasil 
penelitian empiris. 

text-database, yang berisi kompi- 
lasi daftar buku, jurnal, makalah, 
literatur lainnya yang dipublikasi- 
kan secara periodik (buku, disket, 
cd, dsb.) 



a. kapabilitas pribadi. 
b. pengamatan terhadap kegiatan  
    manusia. 
c. Keinginan masyarakat. 
d. pengamatan terhadap alam 
    sekitar kita. 
e. milis/grup diskusi di internet. 

Pengalaman Pribadi 



DEFINISI 
MASALAH 

menentukan 
masalah 

penelitian 

karakteristik  
permasalahan  

penelitian 



1. dapat diuji melalui pengumpulan dan 
analisis data. 

2. mempunyai arti penting (manfaat), 
baik dari latar belakang teori maupun 
praktek. 



yang harus diperhatikan 
1. Penelitian harus berguna. 

•  Setiap ada permasalahan, pertanyaan 
pertama adalah manfaat yang diper-
oleh dari penelitian terhadap masalah 
tersebut, jika ada manfaat apa saja 
yang diharapkan diperoleh. 

•  Pertanyaan kedua adalah apakah 
manfaat yang diperoleh setara dengan 
biaya yang dikeluarkan untuk peneliti-
an tersebut.   



sebab ………………. 

•   Kegunaan suatu penelitian 
  akan  tampak melalui kontribu- 
  sinya dalam pemecahan masa 
  lah yang dihadapi masyarakat 
  dan bagi pengembangan iptek. 



•   penelitian hanya dilakukan 
 untuk menyelesaikan masa- 
 lah yang mempunyai manfaat 
 lebih besar dari biaya yang 
 dikeluarkan untuk penelitian 
 tersebut. 



2. Prioritas penyelesaian. 
•  Walau banyak permasalahan 

yang harus diselesaikan, na- 
mun tidak harus semuanya di 
angkat sebagai permasalah- 
an dalam penelitian.  



•  Buat daftar prioritas berdasar 
kan manfaat, sehingga dapat 
diketahui permasalahan ma - 
na yang harus diselesaikan 
terlebih dahulu. 



sebab …….. 
•   suatu permasalahan tertentu, 

 mungkin menjadi permasalah 
  an yang sangat penting pada 

 beberapa periode yang akan 
 datang sehingga belum terla- 
 lu penting untuk diteliti pada 
 saat  sekarang,    



•   namun ada masalah yang, bi- 
 la tidak segera diteliti akan ke 

  hilangan aktualitas dan rele- 
 vansinya. 



3. Kendala Waktu dan Dana. 
    Walaupun suatu penelitian sangat 
    bermanfaat, namun belum tentu 
    untuk dilakukan karena adanya: 

•   keterbatasan waktu 
•   ketidaktersediaan biaya  

   



sebab …….. 
setiap penelitian harus dilakukan 
melalui tahapan-tahapan (proses 
penelitian) dimana setiap tahap – 
an dimaksud membutuhkan wak- 
tu dan biaya, sehingga penelitian 
sulit dilakukan jika kedua kompo 
nen ini tidak terpenuhi. 



4. dapat diselidiki/diuji. 
    Pertimbangan lain yang tidak boleh 
    ditinggalkan adalah permasalahan 
    penelitian yang dipilih harus dapat 
    diselidiki atau diuji.    



sebab …….. 
ada permasalahan penelitian yang 
tidak dapat  diselidiki:   

•   masalah tersebut secara teo- 
  ritis tidak dapat diselidiki, 

 atau belum adanya teori da- 
 sar untuk menyelidikinya.   



•   masalah tersebut secara teo- 
 ritis dapat diselidiki, namun 
 atas pertimbangan tertentu 
 tidak diijinkan untuk diseli- 
 diki oleh aparat yang berwe- 
 nang. 



5. Kemampuan Peneliti. 
    Pemilihan masalah tidak boleh 
    hanya berdasarkan ketertarikan 
    saja, namun juga perlu memper- 
    timbangkan kemampuan peneli- 
    ti dalam menyediakan waktu, 
    dana, dan keahlian peneliti. 



perumusan masalah adalah kon- 
teks dari penelitian, alasan meng 
apa penelitian diperlukan/dilaku- 
kan, dan petunjuk yang yang me 
ngarahkan tujuan penelitian. 



•   pada umumnya menunjukkan 
 variabel-variabel yang menarik 
 bagi peneliti, dan hubungan 
 deskriptif  dimana permasalah- 
 an secara sederhana diungkap 
 kan dalam suatu pertanyaan 
 yang harus dijawab. 

karakteristik perumusan  
masalah 



•   menyusun definisi dari semua 
 variabel yang relevan, baik se- 
 cara langsung maupun opera- 
 sional. secara operasional ber-
 arti harus jelas dan spesifik se 
 hingga tidak menimbulkan ber 
 bagai macam penafsiran yang 
 berbeda. 



PASAR MODAL 
“pengaruh  infor- 
masi keuangan dan 
ukuran perusahaan 
terhadap harga  
saham” 

1. apakah laba akuntansi 
    mempengaruhi harga 

saham 
2. apakah aliran kas mem- 

pengaruhi harga saham 
3. apakah ukuran perusa- 
    haan mempengaruhi 
    harga saham. 



penelitian tentang “pengaruh peng- 
umuman dividen terhadap perubah- 
an harga saham sebelum dan sesu- 
dah ex-dividend date” 







masalahnya: 
“pengaruh pengumuman dividen  
terhadap perubahan harga saham 
(return) sebelum dan sesudah  
ex-dividend date” 



perumusan masalahnya: 
“apakah pengumuman dividen ber-  
pengaruh terhadap perubahan harga  
saham (return) sebelum dan sesudah  
ex-dividend date” 



•   merupakan penjelasan yang menim-  
     bulkan situasi problematik sehingga  
     menjadi dasar pijakan perumusan 

 masalah.   
•   memberikan informasi mengapa pene- 
     liti tertarik untuk mengangkatnya seba 
     gai masalah penelitian 



thya 
rani 

pengaruh laba akuntansi, arus 
kas dan ukuran perusahaan 
terhadap harga saham 



pendu
kung 

pendu
kung 

pendu 
kung 

pendu 
kung 

thya 
rani 



putri 
prima 
 

pengaruh laba akuntansi dan 
arus kas terhadap harga saham 



thya 
rani 

pengaruh laba akuntansi, arus 
kas dan ukuran perusahaan 
terhadap harga saham 



dwi 
arso 

pengaruh laba akuntansi, arus 
kas operasi, ukuran perusahaan 
dan pertumbuhan perusahaan 
terhadap harga saham 



supri 
yono 

pengaruh arus kas operasi dan 
ukuran perusahaan terhadap  
harga saham 



edi 
moel 

pengaruh laba akuntansi dan 
ukuran perusahaan terhadap  
harga saham 



putri 
prima 

thya 
rani 

dwi 
arso supri 

yono 

edi 
moel 

1.  menjelaskan hubungan antara 
 variabel independen dan depen- 

      den yang diteliti (sesuai jurnal 
 utama). 

2.  menyebutkan replika dari siapa 
 dan perbedaannya dimana 

3.  menjelaskan hasil-hasil peneli- 
     tian terdahulu (penunjang). 
4.  gambaran problematik dari pe-

neltian terdahulu menimbulkan 
motivasi mengapa meneliti 
 dengan topik ini. 

 



penelitian akademik seperti skripsi, the-
sis ataupun disertasi yang dilakukan 
oleh mahasiswa harus dapat memberi-
kan informasi dan meyakinkan pembim-
bing bahwa penelitiannya penting dan 
menarik. 



tujuan penelitian adalah apa yang ingin 
dicapai atau untuk mencapai sasaran 
dari masalah penelitian 

1. untuk menguji secara empiris pengaruh laba 
akuntansi terhadap harga saham 

2. untuk menguji secara empiris pengaruh 
aliran kas terhadap harga saham 

3. untuk menguji secara empiris pengaruh ukur- 
    an perusahaan terhada harga saham. 



kontibusi penelitian = manfaat penelitian 
•  manfaat teori 
•  manfaat praktek 
•  manfaat kebijakan 
•  dlsb 




