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BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

A. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif 

karena data yang diperoleh berupa angka, dari angka yang diperoleh akan 

dianalisis lebih lanjut dalam analisis data. Hasil analisis data yang berupa 

angka nantinya digunakan sebagai dasar untuk mendiskripsikan atau 

menggambarkan tentang hasil penelitian yang berupa angka. 

Penelitian ini menggambarkan signifikansi perbedaan tingkat 

pengembalian (return) dan tingkat risiko (risk) terhadap saham-saham 

berbasis syariah dan nonsyariah yang ada pada Bursa efek Indonesia dan 

termasuk didalam Jakarta Islamic Index (JII). Penelitian ini juga dianggap 

sebagai penelitian kuantitatif karena dalam penelitian ini menggunakan rumus 

atau data-data berupa angka untuk menjelaskan pembahasan secara 

matematis. 

2. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel berguna untuk memberikan gambaran 

yang jelas mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian ini, maka 

variabel tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut: 
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a. Tingkat pengembalian (return) Pasar: 

Rm =
IHSGt − IHSGt−1

IHSGt−1
 

Rm         = return pasar 

IHSGt    = Indeks saham pada tahun ke-t 

IHSGt-1 = Indeks saham sebelum tahun ke-t 

Return yang diperoleh pada saham terdiri dari dua komponen, yaitu 

Capital gain (loss) dan Yield. Capital gain (loss) merupakan selisih 

harga sekarang relatif terhadap harga periode sebelumnya. 

b. Realized Return 

Rit =
Pit − Pit−1

Pit−1
 

Rit          =  return saham I pada tahun ke-t 

Pit          =  harga saham I pada tahun ke-t 

Pit – 1     = harga saham I 1 bulan sebelum tahun ke-t 

c. Risiko pasar 

Risiko sistematis merupakan risiko yang ditimbulkan dari faktor-

faktor fundamental makro ekonomi, pertumbuhan ekonomi, tingkat 

bunga (deposito), tingkat inflasi, nilai tukar valuta asing dan kebijakan 

pemerintah. Perubahan-perubahan pada faktor makro ekonomi dapat 

berpotensi untuk meningkatkan atau menurunkan risiko sistematis. 

Menghitung tingkat risiko suatu saham yang merupakan beta saham 

menggunakan persamaan regresi liniear dengan rumus sebagai berikut. 
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Rumus Risiko Sistematis/Beta (β) : 

𝛽𝑖 =
𝜎𝑖𝑚

𝜎2𝑚
 

Keterangan: 

 βi = Risiko Sistematis 

𝜎2𝑚 =Market Varians (Rm) 

𝜎𝑖𝑚 = Covariances (Ri) 

 

3. Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2013:137 ) yang dimaksud populasi adalah jumlah 

keseluruhan dari obyek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh jenis saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2012-2016. Sampel dalam penelitian ini adalah saham berbasis syariah dan 

non syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan termasuk dalam 

Jakarta Islamic Index/JII (syariah) dan LQ45 (konvensional) yang 

mempublikasikan laporan keuangannya dalam kurun waktu penelitian periode 

2012-2016.  

4. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling yaitu pengambilan sampel yang menyesuaikan dengan 

kriteria tertentu. Penulis tidak mengambil semua produk saham sebagai objek 

penelitian tetapi hanya yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Saham Syariah : 

1) Perusahaan yang masuk dalam JII selama periode 2012-2016. 

2) Telah terdaftar di JII selama 5 tahun berturut-turut.  
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3) Memiliki data harga saham selama periode pengamatan. 

b. Saham konvensional:  

1) Perusahaan yang masuk dalam LQ45 selama periode 2012-2016. 

2) Telah terdaftar di LQ45 selama 5 tahun berturut-turut. 

3) Memiliki data harga saham selama periode pengamatan. 

 

5. Data dan Sumber Data 

a. Jenis Data  

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data 

kuantitatif, yaitu data yang berupa angka. Sesuai dengan bentuknya data 

kuantitatif dapat diolah atau dianalisis dengan menggunakan teknik 

perhitungan statistik. 

b. Sumber data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yang berupa daftar harga saham yang diakses melalui website BEI 

dilaman www.idx.co.id, ICMD, serta laporan keuangan yang diterbitkan 

oleh perusahaan yang dijadikan sampel khususnya periode tahun 2012-

2016. 

6. Teknik Pengambilan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi yaitu 

dengan cara mengumpulkan data sekunder berupa daftar harga saham, 

laporan keuangan perusahaan yang dijadikan sampel yang tercatat pada Bursa 
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efek Indonesia (BEI) perusahaan LQ45 dan termasuk dalam Jakarta Islamic 

Index (JII) periode tahun 2012 sampai tahun 2016.  

7. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan ialah teknik analisis uji-t dua sampel 

independen (Independent- Samples t Test). Berikut langkah-langkah yang 

diambil untuk melakukan analisis dalam penelitian ini, antara lain: 

a. Menghitung variabel yang telah ditentukan dalam penelitian ini 

(return market, realized return, dan risiko). 

1) Menghitung pengembalian pasar (return market) 

2) Menghitung Realized Return 

3) Menghitung Risiko 

b. Uji beda dengan menggunakan Independent-Sample T Test yang 

merupakan bagian dari statistik inferensial parametrik, dalam 

pengujian ini syarat yang harus terpenuhi yaitu: 

1) Data yang diuji merupakan data kuantitatif 

2) Data berdistribusi normal, pengujian normalitas dilakukan 

dengan menggunakan Shapiro-Wilk, melihat nilai 2-tailed 

significant. Hasil perhitungan dari data penelitian menunjukkan 

tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 atau (Sig) > 5%, maka 

dapat disimpulkan bahwa Ho diterima, sehingga dapat dikatakan 

bahwa data tersebut berdistribusi normal dan jika tingkat 

signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau (Sig) < 5%, maka Ho ditolak 

sehingga data dapat dikatakan tidak berdistribusi normal, 
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pengujian normalitas dilakukan jika sampel yang digunakan 

kurang dari 30 atau jumlah sampel kecil (Ghozali, 2011: 66). 

3) Uji Beda (Independent-Sample t Test) 

Uji-t dua sampel independen (Independen Sampel t-Test) 

digunakan untuk membandingkan selisih dua rerata (mean) dari 

dua sampel yang independen dengan asumsi data terdistribusi 

normal.  Menurut Sugiyono (2012: 246), untuk melakukan uji 

beda dapat menggunakan rumus t-test yang digunakan untuk 

pengujian sebagai berikut: 

𝑡 =  
𝑋1
̅̅ ̅ − 𝑋2

̅̅ ̅

𝑆1
2

𝑛1
+

𝑆2
2

𝑛2

 

Dimana: 

𝑋1
̅̅̅̅ dan𝑋2 

̅̅ ̅̅ = mean sampel 1 dan 2 

S : Simpangan Baku Gabungan 

S1 dan S2: Varian Sampel 1 dan 2 

n1 dan n2: Sampel 1 dan 2 

Pengujian menggunakan tingkat signifikansi  = 5%.  

Tingkat signifikansi dalam hal ini berarti kita mengambil risiko 

salah dalam mengambil keputusan untuk menolak hipotesis yang 

benar sebanyak-banyaknya 5% (signifikansi 5% atau 0,05 adalah 

ukuran standar yang sering digunakan dalam penelitian). 

Data hasil perhitungan nantinya jika menunjukkan 

dimana nilai t-hitung < t-tabel maka Ho diterima dan Ha 
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ditolak. Sebaliknya bila nilai t-hitung > t-tabel maka Ho ditolak 

dan Ha diterima. Disamping itu keputusan juga dapat diambil 

dengan melihat nilai signifikansi (P-value), jika Nilai Sig (P-

value) < dari tingkat signifikansi (α) maka Ho ditolak, dan begitu 

pula sebaliknya. Dimana penentuan hipotesis adalah sebagai 

berikut: 

Hipotesis Pertama: 

Ha: Ada perbedaan yang signifikan tingkat pengembalian pada 

saham JII dan saham LQ45 periode 2012-2016. 

Ho:Tidak terdapat perbedaan yang signifikan tingkat 

pengembalian pada saham JII dan saham LQ45 periode 2012-

2016. 

Hipotesis Kedua: 

Ha: Ada perbedaan yang signifikan tingkat risiko pada saham JII 

dan saham LQ45 periode 2012-2016. 

Ho: Tidak terdapat perbedaan yang signifikan tingkat risiko pada 

saham JII dan saham LQ45 periode 2012-2016. 




