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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Mengacu pada desain penelitian dari Uma Sekaran (2011), dalam penelitian 

ini studi deskriptif menjadi tujuannya. Studi deskriptif yang dimaksud adalah 

memberikan kepada peneliti sebuah riwayat atau untuk menggambarkan aspek-

aspek yang relevan dengan fenomena perhatian dari perspektif seseorang, 

organisasi, orientasi industri, atau lainnya. Studi deskriptif yang menampilkan 

data dalam bentuk yang bermakna, dengan demikian membantu untuk (1) 

memahami karakteristik sebuah kelompok dalam situasi tertentu, (2) memikirkan 

secara sistematis mengenai berbagai aspek dalam situasi tertentu, (3) memberikan 

gagasan untuk penyelidikan dan penelitian lebih lanjut, dan/atau (4) membuat 

keputusan tertentu yang sederhana. Dengan demikian, studi deskriptif menjadi 

sangat penting dalam banyak situasi. Studi ini hampir sama dengan studi kasus 

jika dalam suatu organisasi atau perusahaan, dengan membandingkan teori yang 

ada kemudian dihubungkan pada kasusnya sehingga mendapat solusi atau 

pemecahan kasus yang akan diteliti. Studi kasus berkaitan dengan pemecahan 

masalah yang timbul dan bersifat kualitatif, berguna dalam menerapkan solusi 

berdasarkan pengalaman di masa lalu. Dalam penelitian ini, peneliti ingin 

mengetahui bagaimana model indeks tunggal digunakan sebagai salah satu alat 

untuk membentuk susunan portofolio yang optimal dalam berinvestasi pada 

saham-saham perusahaan indeks SRI-KEHATI yang terdaftar di BEI. 
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Peneliti berminat untuk menemukan penyebab dari satu atau lebih masalah. 

Maka jenis investigasi ini disebut studi kausal. Dalam studi yang dilakukan untuk 

menentukan hubungan sebab-akibat, peneliti mencoba menggali lebih dalam 

informasi yang relevan terhadap masalah yang dihadapi organisasi. Dengan kata 

lain, tingkat intervensi peneliti terhadap studi yaitu intervensi sedang dengan 

melakukan observasi juga mendapatkan data yang relevan. Dalam penelitian ini 

merujuk pada unit analisis organisasi. Situasi studi yang akan dilakukan peneliti 

adalah studi lapangan (field study). Penelitian ini akan dilakukan dengan data 

yang hanya sekali dikumpulkan, sehingga termasuk ke dalam horizon waktu studi 

one-shot atau cross-sectional. 

3.2  Populasi Dan Sampel 

Dijelaskan oleh Arikunto (2007: 108) populasi merupakan keseluruhan 

subyek penelitian. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti 

(Arikunto, 2007: 109). Populasi dalam penelitian ini adalah 30 perusahaan yang 

sahamnya diperhitungkan dalam indeks SRI-KEHATI yang terdaftar di BEI 

periode 2013-2016. Metode penentuan sampel adalah purposive sampling yaitu 

penentuan sampel dengan beberapa pertimbangan atau kriteria tertentu (Trianto, 

2015: 55). Di mana kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Bukan perusahaan sektor Keuangan atau  financial enterprise 

2. Perusahaan atau emiten yang masuk dalam indeks SRI-KEHATI secara 

continue dari bulan November tahun 2013 hingga bulan April tahun 2016. 
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Tabel 3.1 

Jumlah Sampling 

 

Keterangan Jumlah 

Populasi 30 

Perusahaan sektor keuangan dalam indeks SRI-KEHATI (5) 

Emiten yang tidak masuk secara continue dalam indeks SRI-

KEHATI pada tahun pengamatan 
(11) 

Sampel 14 

Data Olahan 2017 

Berdasarkan tabel 3.1, berikut adalah nama-nama perusahaan yang menjadi 

sampel penelitian. 

Tabel 3.2 

Nama Perusahaan Sampel 

 

No. Kode Nama Perusahaan 

1 AALI Astra Agro Lestari Tbk 

2 ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk 

3 ASII Astra International Tbk 

4 GJTL Gajah Tunggal Tbk 

5 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 

6 KLBF Kalbe Farma Tbk 

7 LSIP PP London Sumatera Indonesia Tbk 

8 PGAS Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 

9 PJAA Pembangunan Jaya Ancol Tbk 

10 PTBA Bukit Asam (Persero) Tbk 

11 SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk 

12 TINS Timah (Persero) Tbk 

13 TLKM Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk 

14 UNVR Unilever Indonesia Tbk 
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3.3  Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PIPM (Pusat Informasi Pasar Modal) Pekanbaru 

yang berada di jalan Sudirman, yang menyediakan cukup lengkap data yang 

dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian ini. 

 

3.4  Jenis Data dan Sumber Data 

3.4.1 Jenis Data 

Jenis data yang diambil pada penelitian kali ini adalah data dokumenter. 

Data dokumenter adalah jenis data penelitian yang antara lain berupa faktur, 

jurnal, surat-surat, notulen hasil rapat, memo, atau dalam bentuk laporan program 

(Usman, dkk., 2009: 213). Sedangkan menurut dimensi waktu, jenis data yang 

diambil pada penelitian kali ini adalah data runtut waktu (time-series). 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data harga saham individu 

perusahaan yang masuk dalam indeks SRI-KEHATI. 

3.4.2 Sumber Data 

Sumber data yang dipakai pada penelitian kali ini adalah data sekunder. 

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak 

langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). (Usman, 

dkk., 2009: 212). 

Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang 

telah tersusun dalam arsip. Dalam penelitian kali ini data sekunder yang 

digunakan adalah data eksternal. Data eksternal adalah data yang umumnya 

disusun oleh pihak di luar perusahaan (Usman, dkk., 2009: 149). Dalam penelitian 
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kali ini data yang dibutuhkan didapatkan dari Pusat Informasi Pasar Modal 

(PIPM) Pekanbaru yang berada di jalan Sudirman. 

 

3.5  Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data relevan yang menunjang tercapainya tujuan yang 

telah ditetapkan sebelumnya, pada penelitian kali ini penulis menggunakan 

metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Metode dokumentasi yang dipakai 

dalam penelitian kali ini yaitu dengan cara mengumpulkan data harga saham dari 

PIPM Pekanbaru. 

 

3.6  Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisa data yang dikumpulkan, penulis menggunakan metode 

deskriptif, yaitu peneliti melakukan kajian atas analisis suatu objek penelitian 

sehingga dapat menggambarkan kondisi dari objek penelitian. 

Dalam penelitian ini digunakan rumus-rumus untuk menghitung variabel 

pasar dan saham yang dalam hal ini menggunakan model indeks tunggal dan 

dihitung dengan program Microsoft Office Excel 2010. Langkah-langkah yang 

digunakan untuk menganalisa data adalah sebagai berikut: 
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1. Menghitung parameter pasar 

a) Menghitung tingkat pengembalian pasar (Return of Market Index) 

Tingkat pengembalian pasar adalah tingkat pengembalian pasar pada suatu 

indeks. Semakin besar tingkat pengembalian pasar semakin besar pula risiko 

investasi. Rumus yang digunakan adalah: (Jogiyanto: 2015: 408) 

     IHSGt-IHSGt-1 

   Rm.t = 

        IHSGt-1 

 

Keterangan: 

Rm.t   = Tingkat pengembalian pasar 

IHSGt  = IHSG pada periode t 

IHSGt-1 = IHSG pada periode t-1 

b) Menghitung tingkat pengembalian rata-rata dari saham di bursa saham 

Expected return of market adalah tingkat pengembalian rata-rata  dari saham 

di bursa pada periode tertentu. Perhitungan ini bertujuan  untuk mengetahui 

berapa besar tingkat pengembalian yang akan  diberikan oleh pasar. Rumus 

yang digunakan adalah: (Jogiyanto, 2012: 225) 

       ∑ Rm.t 

   E(Rm) = 

           n-1 
 

Keterangan: 

E(Rm) = Tingkat pengembalian pasar yang diharapkan 

Rm.t = Tingkat pengembalian pasar pada periode t 

n  = Jumlah periode yang diharapkan pada periode tertentu. 
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c) Menghitung varians pasar 

Berikut adalah rumus mencari varian pasar: (Jogiyanto, 2010: 228) 

    ∑ (Rm.t-E(Rm))
2
 

   σm
2
 = 

               n-1 
 

Keterangan: 

σm
2
 = Besarnya varians pasar 

Rm.t = Pengembalian pasar pada periode t 

E(Rm) = Pengembalian psar yang diharapkan 

n  = Jumlah periode 

d) Menghitung risiko pasar atau standar deviasi pasar 

Rumus menghitung risiko atau standar deviasi sebagai berikut: (Jogiyanto, 

2010: 229) 

   σm =√σm
2 

Keterangan: 

σm  = Standar deviasi 

σm2  = Varian pasar 

2. Menghitung parameter saham 

a) Menghitung return/tingkat keuntungan saham 

 Pt-Pt-1 

    Ri = 

     Pt-1 
 

Keterangan: 

Ri  : tingkat keuntungan saham 

Pt  : harga saham periode t 

Pt-1 : harga saham periode sebelum t 
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b) Menghitung expected return saham/tingkat pengembalian yang diharapkan 

dari suatu saham 

Expected return adalah tingkat pengembalian saham yang diharapkan atas 

saham-saham tertentu dalam periode tertentu. Rumus perhitungan expected 

return adalah: (Jogiyanto, 2012: 223) 

      ∑(Ri) 

   E(Ri) = 

        n-1 
 

Keterangan: 

E(Ri) = Expected return saham 

Ri = Tingkat pengembalian saham tertentu 

n  = Total periode atau jumlah data 

c) Menghitung variance saham 

Berikut adalah rumus mencari varian: (Jogiyanto, 2015: 286) 

 [Ri – E(Ri)]
2
 

    σi
2 

= 

     n-1 
 

Keterangan: 

σi
2 

= Besarnya varians pasar 

Ri  = Tingkat pengembalian saham 

E(Ri) = Expected return saham 

n  = Total periode atau jumlah data 

d) Menghitung standar deviasi atau risiko saham 

Rumus menghitung standar deviasi sebagai berikut: (Jogiyanto, 2015: 286) 

    σi = √σi
2 
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Keterangan: 

σi  = Standar deviasi saham 

σi
2 

= Varian saham 

e) Menghitung kovarians saham 

Kovarians adalah suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana  return dari 

dua sekuritas dalam portofolio cenderung untuk bergerak bersamaan. 

Covariance yang positif berarti imbal hasil asset tersebut bergerak 

bersamaan. Covariance yang negatif berarti mereka berlawanan. (Jogiyanto, 

2010: 257) Rumus Covariance sebagai berikut: (Jogiyanto, 2010: 262) 

      Ri−E(Rȷ) (Rm.t−E(Rm)) 

  Cov (Ri,Rm) = 

          n-1 
 

Keterangan: 

Cov (Ri,Rm) = Covariance 

Ri  = Pengembalian saham tertentu 

E(Ri) = Pengembalian saham yang diharapkan 

Rm.t = Pengembalian Pasar 

E(Rm) = Pengembalian yang diharapkan dari pasar 

n  = Total periode atau jumlah data 

f) Menghitung beta saham 

Beta merupakan suatu pengukur volatilitas return suatu sekuritas  terhadap 

return pasar (Jogiyanto, 2010: 375). Rumus mencari beta sebagai berikut: 

(Jogiyanto, 2010: 383) 
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∑cov(Ri,Rm) 

   βi =  

 σm
2
 

 

Keterangan: 

βi = Koefisien beta 

Cov (Ri,Rm) = Kovarians saham dengan portofolio pasar 

σm
2
  = Varians dari pasar 

g) Menghitung Required Rate of Return (RRR) 

Required Rate of Return (RRR) adalah tingkat pengembalian yang 

disyaratkan atas suatu investasi. Required  rate of return yaitu tingkat  

pengembalian minimum yang akan diterima oleh investor dari suatu  

investasi. Rumus mencari Required Rate of Return (RRR) adalah : 

(Tandelilin, 2010: 99) 

  RRR= Ri = Rf + βi [E(Ri)−Rf] 

Keterangan: 

RRR = Tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh saham i 

Rf  = Tingkat keuntungan bebas risiko (SBI) 

E(Ri) = Tingkat keuntungan yang diharapkan rata-rata saham 

βi  = Koefisien beta untuk saham i 

3. Mengukur kinerja saham 

a) Menghitung excess return 

Excess Return digunakan untuk mengetahui kelayakan suatu saham 

berdasarkan tingkat pengembalian saham dan tingkat pengembalian yang 

disyaratkan. Rumus yang digunakan sebagai berikut: (Samsul, 2006: 295) 
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   ER = E(Ri) – RRR 

Keterangan: 

ER  = Kelebihan pada tingkat pengembalian 

E(Ri) = Expected return saham 

RRR  = Tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh saham 

b) Penentuan Layak atau Tidak Layak suatu saham 

Setelah kita menghitung nilai excess return maka dapat kita tentukan  saham 

yang layak dan tidak layak untuk berinvestasi. Saham yang  memiliki excess 

return yang positif, berarti saham yang layak untuk  diinvestasi. Sebaliknya 

saham yang memiliki excess return negatif tidak layak untuk diinvestasikan. 

c) Menghitung return to beta ratio (ERB) dan cut off point 

Excess Return to Beta Ratio (ERB) adalah perhitungan untuk menilai 

tingkat kelayakan saham-saham dengan menghitung selisih antara expected 

return saham dengan return bebas risiko dibagi dengan beta  saham. Rumus 

yang digunakan sebagai berikut: (Jogiyanto, 2015: 430) 

    E(Ri) − Rf 

   ERB = 

          βi 
 

Keterangan: 

E(Ri) = Expected return saham i 

Rf  = Tingkat keuntungan bebas risiko 

βi  = Beta Saham 

Sedangkan cut off point adalah sebuah titik pembatas yang menentukan 

batas nilai ERB yang dikatakan tinggi, apabila excess return to beta ratio di 

bawah titik tersebut maka saham tidak layak diinvestasikan.  
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         Ri-Rf 

   Cut Off Point = 
         βi 

 

Keterangan: 

Ri = Tingkat Keuntungan saham ke-i 

Rf
 

= Tingkat keuntungan bebas resiko (SBI) 

βi = beta saham 

4. Menghitung return (keuntungan) portofolio dan risiko portofolio 

Setelah beberapa sampel dari penelitian disaring dan dianalisa berdasarkan 

rumus diatas maka akan tersisa beberapa saham perusahaan yang layak untuk 

diinvestasikan. Saham-saham tersebut kemudian akan dihitung return 

(keuntungan) dan resikonya menggunakan rumus portofolio.  

Rumus untuk menghitung return yang diharapkan dari  portofolio adalah 

sebagai berikut: (Jogiyanto, 2015: 424) 

 n 

   E (Rp) =  ∑   {Wi.E(Ri)} 

 i=1 
 

Keterangan: 

E(Rp)  = Tingkat Keuntungan yang diharapkan dari portofolio 

Wi  = Proporsi dana yang diinvestasikan pada saham (1/n) 

E(Ri)  = Tingkat keuntungan yang diharapkan dari saham i 

Sedangkan untuk menghitung resiko dari portofolio saham terlebih dahulu kita 

harus menghitung varians portofolio sebagai berikut: (Jogiyanto, 2010: 275) 

   n         n 

  σp
2
 =  wi

2
. σi

2
 +     wi.wj. σij 

   i=1          i=1   
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Keterangan: 

σp
2  

= varian portofolio 

σi = varian saham i 

σij = kovarian antara i dan j 

wi = proporsi dana ke sekuritas i 

wj = proporsi dana ke sekuritas j 

Setelah memperoleh varians dari portofolio maka untuk mendapatkan resiko 

portofolio kita harus mencari akar dari varians portofolio tersebut. 


