
III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat

historis. Sumber data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh

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

atau laporan historis perusahaan. Pengambilan sumber data sekunder didapat dari

laporan tahunan sektor perbankan yang temasuk IndeksLQ45 yang tercatat di

Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2013 dengan mengakses website

http://www.idx.co.id, dan https://yahoofinance.com, www.bi.go.id

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti

untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2000). Populasi dalam

penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan perbankan yang termasuk ke dalam

Indeks LQ45 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2009-2013.
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3.2.2 Sampel

Penentuan sampel pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik

purposive sampling, yaitu metode pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu

sesuai dengan tujuan penelitian, dimana sampel yang digunakan memenuhi

kriteria. Adapun kriteria yang digunakan sebagai berikut:

1. Perusahaan perbankan secara konsisten yang temasuk Indeks LQ45 yang

tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2009-2013. Dalam hal ini

perusahaan perbankan yang dipilih yaitu perusahaan yang selalu masuk bagian

dari LQ45 pada tahun tersebut.

2. Perusahan perbankan tersebut menerbitkan laporan tahunan di Bursa Efek

Indonesia (BEI) secara berturut-turut selama Tahun pengamatan pada Tahun

2009 sampai Tahun 2013.

3. Memiliki data-data yang lengkap terkait penelitian.

Dengan melihat beberapa kriteria diatas, maka jumlah sampel yang digunakan

dalam penelitian ini adalah sebanyak 5 sampel perusahaan perbankan.
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Tabel 3.1 Daftar Perbankan yang Tercatat di Indeks LQ 45 Bursa Efek

Indonesia Periode Januari 2009 – Desember 2013

NO. Kode Nama Emiten Keterangan

1. BBCA Bank Central Asia Tbk. Tetap

2. BMRI Bank Mandiri Tbk. Tetap

3. BBNI Bank Negara Indonesia Tbk. Tetap

4. BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Tetap

5. BDMN Bank Danamon Tbk. Tetap

Sumber : www.sahamok.com (Lampiran 1-10)

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

dokumentasi danstudi pustaka yaitu metode yang dilakukan dengan

mengumpulkan dan membaca literatur, referensi, dan jurnal keuangan baik dalam

bentuk majalah, buku maupun yang ada di internet dan mempelajari teori-teori

yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.4 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel adalah kalimat penjelas tentang bagiamana operasi

atau kegiatan yang harus dilakukan untuk memperoleh data. Variabel sebagai

segala sesuatu yang akan dijadikan objek penelitian dan faktor yang berperan

dalam peristiwa yang akan diteliti dengan pemberian simbol dan ukuran. (

Indriyanto dan Bambang Supomo, 2002).
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1. Return saham( )

Return saham adalah tingkat pengembalian atau hasil yang diperoleh dari suatu

investasi saham. Return saham dihitung menggunakan rumus : (Jogiyanto, 2003)

=
IPt

IPtPt




+ Dividend

Ketetangan :

= Return realisasi

= Harga saham pada periode t

= Harga saham pada periode t-1

2. Return Pasar (Rm)

Return Pasar adalah tingkat return realisasian indeks pasar (Jogiyanto, 2014).

Return pasar dapat dihitung menggunakan rumus :

=

Keterangan :

Rm = Return pasar

IHSSt = Return periode t

IHSSt-1 = Return periode t-1

3. Risk Free (Rf)

Risk free adalah pendapatan investasi yang bebas risiko, yang diasumsikan dengan

tingkat rata–rata suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) pada suatu periode
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tertentu. Menurut Barus (2013) risk free dapat diketahui dengan cara sebagai

berikut :

= ∑∑
Keterangan :

Rf = Return aset bebas risiko (dalam bulanan)

SBI  = %SBI bulanan per tahun

4. Tingkat Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya return aktual dengan return yang

diharapkan (Tandelilin, 2010). Pada penelitian ini menggunakan beta risiko

sistematis. Risiko sistematis (Systematic risk) timbul disebabkan faktor-faktor

yang mempengaruhi semua perusahaan yang beroperasi dan berlaku bagi semua

saham dalam pasar modal yang bersangkutan. Risiko ini tidak mungkin dapat

dihindari oleh investor melalui diversifikasi sekalipun. Beta risiko sistematis dapat

dihitung dengan rumus sebagai berikut (Jogiyanto, 2003):

β = [ .Σ ( . )] − (Σ .Σ )

[( . 2)] .(Σ 2)

Keterangan:

β = Beta risiko sistematis

n = Periode/jumlah data
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Rmt = Return pasar

Rit = Return sekuritas

5. Required Return [E(Rj)]

Required Return merupakan besarnya tingkat return yang dibutuhkan oleh

investor dalam berinvestasi dengan tingkat risiko yang ada. Tingkat return yang

dibutuhkan ini akan melebihi Rf ditambah dengan besarnya kompensasi untuk

menanggung risiko investasi pada saham tertentu.

6. Excess Return [E(R)]

Excess return merupakan selisih antara Expected Stock Return dengan Required

Return , yang menentukan pengambilan keputusan bagi investor pada saat

pembelian saham.

3.5. Alat Analisis

3.5.1 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.
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3.5.2 Analisis Kuantitatif

1. Menghitung tingkat pengembalian saham individu

2. Mengitung tingkat pengembalian pasar

3. Menghitung tingkat pengembalian bebas risiko (RBR)

4. Menghitung risiko sistematis atau beta (β) masing-masing saham individu

5. Menghitung tingkat pengembalian yang diharapkan

6. Penggambaran Security Market Line (SML)

7. Pengelompokkan dan keputusan investasi saham yang efisien


