
 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Jenis Penelitian 

 

 

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini bersifat eksplanatori 

dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian eksplanatori adalah penelitian yang 

bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada 

sebelumnya. Pendekatan kuantitatif merupakan suatu metode dimana data 

penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 

2010). 

 

 

3.2. Jenis Data 

 

 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat 

historis. Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh 

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, yang dapat berupa bukti, 

catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter), 

baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan (Indriantoro dan 

Supomo, 2002). 
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3.3. Metode Pengumpulan Data 

 

 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

dokumentasi dan studi pustaka yaitu metode yang dilakukan dengan 

mengumpulkan dan membaca dari berbagai literatur, referensi, dan jurnal 

keuangan baik dalam bentuk buku, majalah maupun yang ada di internet serta 

mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini. 

 

 

3.4. Populasi dan Sampel 

 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah saham-saham yang termasuk dalam indeks 

SRI-Kehati periode Januari 2011 hingga Desember 2014 yang berjumlah 33 

perusahaan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah puposive 

sampling. Purposive sampling merupakan teknik sampling yang didasarkan pada 

tujuan dan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang digunakan yaitu saham 

perusahaan selalu bertahan dalam Indeks SRI-Kehati (bukan termasuk saham baru 

dalam Indeks Sri-Kehati) atau masuk dalam perhitungan Indeks SRI-Kehati 

selama 4 tahun berturut-turut yaitu selama periode penelitian Januari 2011 hingga 

Desember 2014. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan untuk memilih sampel 

tersebut, maka dapat diperoleh jumlah sampel sebanyak 19 saham. Daftar saham 

yang berturut-turut masuk dalam kelompok Indeks SRI-Kehati selama periode 

2011-2014 terdapat pada Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1. Daftar Saham yang Konsisten Tergabung dalam Indeks SRI-

Kehati Selama Periode 2011-2014 

No. Kode Efek Nama Emiten 

1 AALI Astra Agra Lestari Tbk. 

2 ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk. 

3 ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk. 

4 ASII Astra Internasional Tbk. 

5 BBCA Bank Central Asia Tbk. 

6 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 

7 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

8 BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk. 

9 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

10 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. 

11 KLBF Kalbe Farma Tbk. 

12 LSIP PP London Sumatra International Tbk. 

13 PGAS Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. 

14 PTBA Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. 

15 SMGR Semen Gresik (Persero) Tbk. 

16 TINS Timah (Persero) Tbk. 

17 TLKM Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. 

18 UNTR United Traktor Tbk. 

19 UNVR Unilever Indonesia Tbk. 

Sumber: www.idx.co.id (data diolah) 

 

 

3.5. Variabel Penelitian 

 

 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Harga saham individu perbulan yang termasuk dalam Indeks SRI-Kehati 

selama periode penelitian. 

2. Indeks SRI-Kehati perbulan sebagai indikator perkembangan pasar modal 

selama periode penelitian. 

http://www.idx.co.id/
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3. Suku Bunga Bank Indonesia (SBI) perbulan selama periode penelitian 

sebagai aktiva bebas risiko. 

 

 

3.6. Alat Analisis 

 

 

3.6.1 Analisis Kualitatif 

 

 

Analisis ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan teori – teori yang 

ada dan berkaitan dengan penelitian untuk menyelesaikan permasalahan 

serta menjelaskan permasalahan dengan data yang diperoleh.  

 

 

3.6.2 Analisis Kuantitatif 

 

 

1. Menghitung Return Saham / Stock Return (Ri)  

Return saham merupakan tingkat return yang diperoleh pada penanaman 

sejumlah dana dalam suatu investasi tertentu yang terlihat pada masing-

masing harga saham.  

Return saham dihitung dengan menggunakan rumus (Jogiyanto, 2003) : 

 

Ketetangan : 

 = Return realisasi 

 = Harga saham pada periode t 

 = Harga saham pada periode t-1 

D = Dividen 
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2. Menghitung Rata-rata Return Saham ( ) 

Rata-rata  return dihitung dengan rumus (Jogiyanto, 2003) : 

 =  

Keterangan : 

 = Rata-rata return 

 = Return aktiva ke-I pada periode ke-t 

n = jumlah dari observasi data historis 

 

3. Indeks Pasar / Market Index  

Indeks pasar merupakan pencerminan dari Indeks Harga Saham SRI-

Kehati di Bursa Efek Indonesia.  

 

4. Return Pasar / Market Return (Rm)  

Market return secara kasar yang akan diperoleh investor dari investasi 

pada saham- saham yang tercermin dari perubahan indeks harga untuk 

periode tertentu. Indeks harga yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah Indeks Harga Saham SRI-Kehati (ISK).  

Return pasar dapat dihitung dengan rumus (Jogiyanto, 2003): 

 =  
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Keterangan : 

  = Return pasar 

  = Indeks SRI-Kehati periode t 

  = Indeks SRI-Kehati periode t-1 

 

5. Rata-rata Return Pasar ( ) 

Rata-rata return pasar dihitung dengan rumus (Jogiyanto, 2003) : 

 =  

  = Return pasar rata-rata 

  = Indeks SRI-Kehati periode t 

n  = Banyaknya periode yang terjadi 

 

6. Tingkat Aset Bebas Risiko / Risk Free Rate (Rf)  

Tingkat aset bebas risiko merupakan tingkat return yang diperoleh dari 

investasi pada aktiva bebas risiko (riskless asset). Di Indonesia yang 

dijadikan dasar untuk menghitung Rf adalah tingkat suku bunga Sertifikat 

Bank Indonesia (SBI). 

 

7. Menghitung Varian Saham ( ) 

Varian saham dihitung dengan rumus (Jogiyanto, 2003) : 
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Ketetangan : 

 = Varian saham 

 = Tingkat pengembalian saham individual 

 = Tingkat keuntungan rata-rata dari saham i 

n = Banyaknya periode yang terjadi 

 

8. Menghitung Varian Pasar ( ) 

Varian pasar dihitung dengan rumus (Jogiyanto, 2003) : 

 

Ketetangan : 

 = Varian pasar 

 = Return pasar 

 = Return pasar rata-rata 

n = Banyaknya periode yang terjadi 

 

9. Kovarian Saham ( ) 

Menghitung kovarian saham dengan pasar yang mencerminkan hubungan 

atara return saham dengan return pasar. Kovarian saham dihitung dengan 

rumus (Jogiyanto, 2003) : 
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Ketetangan : 

 = Kovarian pasar dan saham 

 = Tingkat pengembalian saham 

 = Tingkat pengembalian rata-rata  

 = Return pasar 

 = Return pasar rata-rata 

n = Banyaknya periode yang terjadi 

 

10. Menghitung Risiko Sistematis  

Risiko sistematis merupakan risiko yang berkaitan dengan keadaan pasar 

dan tidak dapat dihilangkan dengan diversifikasi. Beta merupakan 

koefisien yang mengukur perubahan return saham akibat perubahan return 

pasar. Beta saham dapat dihitung dengan rumus (Jogiyanto, 2003): 

2m

mi
i




   

Ketetangan : 

 = Beta saham 

 = Kovarian pasar dan saham 

 = Varian Pasar 

 

Alpha (αi) adalah nilai dari return aktiva yang independen terhadap return  

pasar. Alpha saham dapat di hitung dengan rumus : 

  αi = Ri-βi . Rm 
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11.  Menghitung Risiko Tidak Sistematis Saham ( ) 

Risiko tidak sistematis dihitung dengan rumus (Jogiyanto, 2003) : 

 = -  

Keterangan : 

 = Risiko tidak sistematis 

 = Varian saham 

 = Risiko sistematis  

 = Varian pasar 

 

12. Pemilihan Kandidat Portofolio Efisien 

Kandidat portofolio efisien adalah hasil seleksi saham yang memiliki 

ERB bernilai positif. 

 

13. Menghitung Excess Return to Beta (ERB) 

Rasio ERB =  

 

14. Menghitung Cutt-off Rate (Ci) 

 =  

Menentukan Cutt-off Point (C*) yang merupakan nilai Ci dimana nilai 

ERB terakhir kali masih lebih besar dari nilai Ci. 

 

15. Menentukan Portofolio Efisien  
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Jika ERB>=C*, maka sektor-sektor tersebut masuk dalam portofolio 

efisien. 

 

16. Menentukan investasi relatif saham dan proporsi dana untuk portofolio 

efisien. 

 = [  - C*]                =  

Keterangan : 

   = Investasi relatif tiap saham 

   = Total skala Timbangan saham 

   = Proporsi Data 

 

 

17. Menentukan Return Portofolio (Rpi) (Jogiyanto, 2003) 

Rp = αp+ βp . Rm 

 

18. Risiko Portofolio (Jogiyanto, 2003) 

σp = βp
2 .  + Σn

i=1 Wi
2
 .  


