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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

        Jenis penelitian yang digunakan adalah Study Deskriptif yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan aspek-aspek yang relevan 

dengan fenomena diamati yang dapat digunakan sebagai dasar pembuatan 

keputusan untuk memecahkan masalah-masalah bisnis (Indriantoro dan 

supomo, 2009;88). Pemilihan jenis penelitian ini sesuai dengan tujuan 

penelitian, yaitu untuk membandingkan risiko dan Pengembalian antara 

saham syariah dan non-syariah. 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

  Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu 

yang mempunyai karakteristik tertentu (Indriantoro dan Supomo, 

2009:115). Populasi yang dipilih pada penelitian ini adalah saham yang 

terdaftar di Sektor Industri Dasar dan Kimia selama periode penelitian. 

2. Sampel  

  Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono,2014;116). Metode pengambilan sampel 

dilakukan dengan metode Purposive Sampling. Purposive Sampling yaitu 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 
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2014:122). Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dalam 

kriteria Saham Syariah dan saham non Syariah yaitu: 

        Kritera sampel saham syariah: 

1) Terdaftar menjadi Saham Syariah selama periode penelitian. 

2) Memiliki data historis yang lengkap selama periode penelitian 

3) Tidak melakukan Stocksplit selama periode penelitian 

Kriteria sampel saham non- syariah: 

1) Tidak terdaftar menjadi Saham Syariah selama periode penelitian 

2) Memiliki data historis yang lengkap selama periode penelitian 

3) Tidak melakukan Stocksplit selama periode penelitian  

  Latar belakang penggunaan kriteria pertama penelitian tersebut, 

dipilih saham syariah maupun non-syariah selama periode penelitian 

dengan tujuan agar dapat menyaring emiten yang konsisten menjadi 

bagian dari jenis saham yang diteliti sehingga emiten yang terpilih 

menjadi sampel memang merupakan emiten yang mengafiliasikan 

sahamnya ke dalam jenis saham syariah maupun non-syariah. 

  Kriteria kedua digunakan dikarenakan dalam periode yang diteliti 

ada beberapa emiten didalam sektor industri dasar dan kimia yang 

mengalami Suspend dari Bursa Efek Indonesia karena beberapa alasan. 

Kondisi suspend yang terjadi akan membuat perhitungan risiko maupun 

pengembalian tidak bisa dilakukan, dikarenakan pada analisis data 

memerlukan data historis yang lengkap. 
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  Kriteria ketiga yaitu emiten yang tidak melakukan Stocksplit, 

dipilih karena emiten yang pada periode penelitian melakukan stocksplit 

akan melakukan peningkatan jumlah saham beredar dengan mengurangi 

nilai nominal (Fahmi, 2015;117). Pengurangan nilai nominal tersebut 

akan membuat harga saham menjadi lebih rendah setelah melakukan 

stocksplit. Pengembalian ekspektasi yang hanya menggunakan harga 

penutupan saham untuk perhitungannya akan membuat data yang 

diperoleh tidak sesuai, sehingga di khawatirkan akan berdampak pada uji 

statistik yang akan dilakukan terhadap data tersebut.  

     

C. Jenis dan sumber data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kuantitatif. Data Kuantitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk 

angka atau data yang dapat dihitung (Indriantoro dan Supomo, 2009:145).  

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder 

merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak 

langsung melalui media perantara yang diperoleh dan dicatat oleh pihak lain 

(Indriantoro dan Supomo, 2009:147). Data yang dikumpulkan untuk 

penelitian ini diambil dari factbook di situs Bursa Efek Indonesia yaitu 

www.idx.co.id dan data harga penutupan saham bulanan di website 

finance.yahoo.com dari tahun 2014 sampai 2016. 

http://www.idx.co.id/
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D. Teknik Pengumpulan Data  

 Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 

2014:401). Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini 

adalah Dokumentasi.  

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang 

(Sugiyono, 2014:422) Pengumpulan data dengan cara dokumentasi data 

harga penutupan saham bulanan serta dividen dari sampel penelitian yang 

diambil di website finance.yahoo.com selama periode pengamatan 

E. Definisi Operasional Variabel 

1. Risiko 

Perbedaan antara Pengembalian yang telah terjadi dengan 

Pengembalian yang diharapkan akan terjadi di masa mendatang. 

Menghitung risiko untuk mengetahui besarnya penyimpangan atau 

deviasi dari outcome yang diterima dengan yang diekspektasi 

menghitung risiko saham bulanan untuk mencari Standar Deviasi: 

Rumus: SD =√
∑ [𝑋𝑖−𝐸(𝑋𝑖)]2𝑛

𝑖=1

𝑛−1
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Dimana : 

SD  = standard deviation 

Xi  = nilai ke-1 

E(Xi)  = nilai ekspektasian 

2. Pengembalian 

Tingkat pengembalian yang terdiri dari selisih untung (rugi) dari 

harga investasi sekarang relatif dengan harga periode yang lalu ditambah 

dengan persentase penerimaan kas periodik terhadap harga investasi 

periode tertentu dari suatu investasi 

menghitung Pengembalian saham bulanan ketika terjadi pembagian 

dividen dengan rumus: 

 Pengembalian =  Capital Gain (loss) + Yield 

3. Saham Syariah 

Saham yang terdaftar menjadi saham syariah yang tercatat di 

factbook tahunan Bursa Efek Indonesia  

4. Saham Non-Syariah 

Saham yang tidak terdaftar menjadi saham syariah yang tercatat di 

factbook tahunan Bursa Efek Indonesia 

       F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif diarahkan untuk 

menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan 
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(Sugiyono, 2014;426), maka tahap berikutnya adalah analisis data 

kuantitatif guna mempermudah penarikan kesimpulan dengan langkah-

langkah sebagai berikut:   

1. Menghitung Rata-Rata Pengembalian per tahun dari setiap sampel  

a. Menghitung return realisasi bulanan 

Menghitung persentase return bulanan saham Syariah dan Non-

syariah yang masuk kategori sampel dengan rumus return biasa: 

Ri t = 
𝑃𝑡−𝑃𝑡−1

𝑃𝑡−1
 

Keterangan: 

Ri t   = Return dari saham i 

𝑃𝑡    = harga penutupan saham pada periode t 

𝑃𝑡−1  = harga penutupan saham pada periode t-1 

 

b. Menghitung pengembalian ekspektasi tahunan: 

E(Ri) = (𝑅1 +  𝑅2+ . . . 𝑅𝑛) / n 

Keterangan: 

E(Ri) = Pengembalian ekspektasi saham i 

𝑅1  = Pengembalian saham bulanan  

n  = periode pengamatan 

 

2. Menghitung Standar Deviasi per tahun dari setiap sampel 

SD = √
∑ [𝑋𝑖−𝐸(𝑋𝑖)]2𝑛

𝑖=1

𝑛−1
 

Keterangan : 

SD  = standard deviation, 
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Xi  = nilai ke-i, 

E(Xi) = nilai ekspektasi 

n   = jumlah data 

 

3. Uji Normalitas 

   Pengujian normalitas adalah pengujian tentang kenormalan 

distribusi data. Uji ini merupakan pengujian yang paling banyak 

dilakukan untuk analisis statistik parametrik. Data yang berdistribusi 

normal merupakan syarat dilakukannya tes parametrik, sedangkan untuk 

data yang tidak mempunyai distribusi normal, maka analisisnya 

menggunakan tes non parametrik. (Tanujaya, 2009;148). Pada penelitian 

ini uji normalitas dilakukan dengan metode uji kolmogorov-smirnov.  

   Sampel berdistribusi normal apabila Asymptotic sig > tingkat 

keyakinan yang digunakan dalam pengujian (tingkat kepercayaan 95% 

atau α=5%). Sebaliknya sampel dikatakan tidak normal apabila 

asymptotic sig < tingkat kepercayaan. (Tanujaya, 2009;84). 

4. Uji Statistik 

Analisis Uji Statistik menggunakan uji komparatif (uji beda) 

Independent sample T-Test jika data berdistribusi normal dan Uji Mann 

Whitney jika data berdistribusi tidak normal.  

a. Uji Independent Sample T-test 

   Independen Sample T-test merupakan uji parametrik yang 

digunakan untuk mengetahui adanya perbedaan rata-rata antara dua 
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populasi dengan melihat rata-rata dua sampelnya. Data yang diambil 

dari subjek yang berbeda dan tidak terkait satu sama lain. 

Pengambilan keputusan diambil dengan ketentuan apabila P ≥ α 

(0,05) atau t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel, maka Ho diterima (Tanujaya, 

2009;123) 

b. Uji Mann Whitney

         Berdasarkan hasil uji normalitas data, apabila dihasilkan bahwa 

distribusi data tidak normal maka menggunakan Uji Mann Whitney 

untuk pengujian statistik. Uji ini digunakan untuk menguji perbedaan 2 

data independen yang tidak berdistribusi normal (Tanujaya, 2009;148). 

Hasil uji hipotesis dilakukan dengan melihat nilai Z hitung yang 

dibandingkan dengan Z tabel. Kriteria pengujiannya yaitu, dengan 

menggunakan taraf nyata kesalahan sebesar 5% maka Ho ditolak jika z 

hitung < -1.96 atau z hitung > 1.96 (Supangat, 2007;298). 


