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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini yaitu komparatif. Menurut Nazir (2014:58) 

penelitian komparatif merupakan penelitian yang mencari jawaban mendasar 

tentang suatu sebab akibat, dengan cara menganalisis faktor penyebab 

terjadinya. Penelitian ini memiliki sifat ex post facto yang berarti data yang 

terkumpulkan setelah semua peristiwa yang dikumpulkan telah selesai 

berlangsung. 

 

B. Definisi Operasional Variabel 

1. Pengembalian aktual  

 Pengembalian aktual adalah pengembalian yang telah terjadi. 

Pengembalian aktual dihitung berdasarkan data historis. Pada penelitian ini 

pengembalian aktual dihitung dari harga historis penutupan per minggu dari 

masing-masing saham individu di saham konvensional dan saham syariah 

periode Januari 2015 – Desember 2017. 

2. Risiko  

 Risiko adalah besarnya penyimpangan antara pengembalian 

aktual dengan pengembalian yang diharapkan. Risiko diukur menggunakan 

standar deviasi. Pada penelitian ini standar deviasi dihitung dari 

pengembalian aktual dan pengembalian yang diharapkan per minggu dari 
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masing-masing saham individu di saham konvensional dan saham syariah 

periode Januari 2015 – Desember 2017. 

 

C. Data dan Sumber Data 

 Data yang digunakan yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data 

pernyataaan berupa angka yang dapat diukur atau dihitung secara langsung. 

(Sugiyono, 2010: 15). Data kuantitatif yang diperlukan yaitu harga penutupan 

saham per minggu dari saham-saham individu yang terdaftar dalam saham 

konvensional di Indeks Bisnis 27 dan saham syariah di JII periode Januari 2015 

- Desember 2017. Sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder 

berupa data-data harga penutupan saham per minggu dari masing-masing saham 

individu yang didapat dari www.yahoofinance.com.  

 

D. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

 Populasi adalah semua obyek terpilih oleh peneliti untuk dipelajari, 

dimana memiliki karakteristik tertentu (Sugiono, 2014: 80). Populasi penelitian 

ini yaitu seluruh saham invidu yang terdaftar pada saham konvensional di indeks 

Bisnis-27 dan seluruh saham individu yang terdaftar pada saham syariah  di 

Jakarta Islamic Index dari periode Januari 2015  - Desember 2017. 

 Sampel adalah bagian dari jumlah populasi yang memiliki karakter 

tertentu. Jika suatu populasi besar, dan tidak memungkinkan semua populasi 

dipelajari (keterbatasan dana, tenaga dan waktu), maka dapat menggunakan 

sampel dari populasi tersebut (Sugiono, 2014: 81). Teknik penentuan sampel 

http://www.yahoofinance.com/
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yang dilakukan peneliti adalah metode purposive sampling, yaitu teknik yang 

memiliki pertimbangan khusus sehingga cocok dijadikan sampel dengan 

kriteria: 

1. Perusahaan yang secara tetap terdaftar di Indeks Bisnis-27 dan JII periode 

Januari 2015  - Desember 2017. 

2. Memiliki data historis harga penutupan saham individu per minggu 

periode Januari 2015  - Desember 2017. 

3. Terdaftar di Indeks Bisnis-27 dan tidak terdaftar (tidak sama) di JII. Serta 

terdaftar di JII dan tidak terdaftar (tidak sama) di Indeks Bisnis 27 periode 

Januari 2015  - Desember 2017.  

   

E. Teknik Pengumpulan Data 

   Teknik yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Dokumentasi 

adalah pencarian data yang berkaitan dengan variabel seperti catatan, transkrip, 

buku, surat kabar, majalah (Arikunto, 2002:206). Pada penelitian ini data yang 

dikumpulkan berupa data harga penutupan saham individu per minggu dari 

Indeks Bisnis 27 dengan JII mulai Januari 2015 - Desember 2017 yang 

didapatkan dari www.yahoofinance.com. 

 

F. Teknik Analisis Data 

 Penelitian ini agar mendapatkan hasil sesuai dengan tujuannya, maka 

diperlukan metode analisis yang benar sebagai berikut: 

http://www.yahoofinance.com/
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1. Menghitung pengembalian per minggu dari masing-masing saham individu 

di Indeks Bisnis-27 dan JII. Rumus perhitungan tingkat pengembalian 

saham sebagai berikut: 

Ri, t =
Pt − Pt−1 + Dt

Pt−1
 

Keterangan : 

Pt : harga untuk waktu t 

Pt−1 : harga untuk waktu sebelumnya (kemarin, bulan lalu, tahun lalu) 

Dt : dividen  

2. Menghitung risiko dari masing-masing saham individu di Indeks Bisnis-27 

dan JII menggunakan standar deviasi. Risiko investasi dihitung 

menggunakan standar deviasi  dengan rumus sebagai berikut: 

SD = √
∑ {Rij − E(Ri)}2n

j=i

N
 

Keterangan : 

Rij : pengembalian aktual investasi pada saham i pada kondisi j 

E(Rij): pengembalian diharapkan dari investasi saham i 

N : jumlah periode pengamatan 

3. Menghitung koefisien variasi dari masing-masing saham 

CV = 
σ(Ri)

E(Ri)
 

4. Uji Statistik t 

 Tujuan penggunaan statistik adalah untuk memutuskan apakah suatu 

hipotesis diterima atau ditolak. Peneliti menggunakan uji t dalam penelitian 



24 
 

 
 

ini dengan alasan untuk mengukur rata-rata (mean) dari dua sampel 

independen yang digunakan. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk 

membedakan dua buah mean dalam uji t sebagai berikut: 

a. Menghitung uji beda data 

  Uji-t dilakukan untuk mengukur rata-rata (mean) dari dua 

sampel independen. Dalam uji-t, membedakan dua rata-rata (mean) 

diperlukan perhitungan standar error dari beda. Standar error juga 

digunakan untuk mengukur seberapa baik rata-rata data sampel yang 

kita dapat dalam menduga parameter rata-rata populasi. Jika semakin 

kecil nilai standar error, maka penduga sampel semakin menunjukkan 

tingkat akurasinya. Rumus standar error (Nazir, 2014 :394-397). 

Sx1−x2 =  √
SS1 + SS2

n1 + n2 − 2
. (

1

n1
+  

1

n2
)  

Keterangan:  

SS1 : sumsquare sampel 1 

SS2 : sumsquare sampel 2 

n1 : besar sampel 1 

n2 : besar sampel 2 

Sumsquare didapat dari: 

 

SS =  ∑ X1
2 −

(∑ Xi)
2

n
 

Keterangan : 

Xi : pengamatan variabel 1 

n  : besar sampel 

SS : sumsquare 
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  Setelah menghitung standar error, kemudian dihitung nilai thitung, 

dengan rumus sebagai berikut. 

t =  
|X̅1 −  X̅2 |

SX1−X2
 

Keterangan : 

X̅1 − X̅2 : rata – rata sampel 

SX1−X2 : standar error 

b. Tahap selanjutnya yang dilakukan yaitu melakukan uji-t dengan taraf 

kepercayaan 95% dan alpha 5%. Adapun hipotesis dalam penelitian ini 

sebagai berikut : 

1) H01 : Tidak terdapat perbedaan signifikan pada pengembalian 

investasi  saham konvensional dengan saham syariah yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia.  

H11 : Terdapat perbedaan signifikan pada pengembalian investasi 

antara saham konvensional dengan saham syariah yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia. 

2) H02 : Tidak terdapat perbedaan signifikan pada risiko investasi 

saham konvensional dengan saham syariah yang tercatat di 

Bursa Efek Indonesia.  

H12 : Terdapat perbedaan signifikan pada risiko investasi saham 

konvensional dengan saham syariah yang tercatat di Bursa 

Efek Indonesia. 

3) Pengembalian saham syariah > pengembalian saham konvensional 

Risiko saham konvensional < risiko saham syariah 
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c. Kriteria hipotesis diterima atau ditolak.

Suatu hipotesis yang diajukan mempunyai kriteria untuk dapat diterima

atau ditolak berdasarkan uji data yang dilakukan. Data diuji dengan

taraf kepercayaan 95% dan alpha 5%, maka kriteria untuk hipotesis

yaitu dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel, dengan

ketentuan :

1) H01 ditolak dan H11 diterima,  Jika thitung pengembalian > ttabel

pengembalian.

H01 diterima dan H11 ditolak,  Jika thitung pengembalian < ttabel

pengembalian.

2) H02 ditolak dan H12 diterima,  Jika thitung risiko > ttabel risiko

H02 diterima dan H12 ditolak,  Jika thitung risiko < ttabel risiko

3) Pengembalian saham syariah > pengembalian saham konvensional

Risiko saham syariah < risiko saham konvensional




