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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian komparatif. Jenis penelitian ini 

bertujuan untuk membandingkan antara satu dengan yang lain. penelitian ini 

mengkomparasikan strategi investasi aktif dan pasif untuk optimalkan return saham 

yang terdaftar di indeks kompas 100.(Ulum & Juanda, 2016)  

B. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan ialah seluruh perusahaan yang 

terdaftar pada indeks kompas 100 tahun 2017. Sedangkan dalam menentukan 

sample penelitian, peneliti menggunakan purposive sampling yaitu penentuan 

sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. 

Adapun kriteria yang digunakan dalam menentukan sampling adalah 

Memiliki kapitalisasi pasar paling tinggi  

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Variabel Penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. 

Return Saham  

Return saham merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. Harapan untuk 

memperoleh return juga terjadi dalam asset financial. Suatu asset financial 

menunjukkan kesediaan investor menyediakan sejumlah dana pada saat ini untuk 

memperoleh sebuah aliran dana pada masa yang akan datang sebagai kompensasi 



21 
 

 
 

atas faktor waktu selama dana ditanamkan dan risiko yang ditanggung. Dengan 

demikian para investor sedang mempertaruhkan suatu nilai sekarang untuk sebuah 

nilai yang diharapkan pada masa mendatang. (Legiman & Muhammad, 2015) 

Strategi Aktif dan Strategi Pasif 

Strategi Aktif  

Strategi Aktif adalah suatu tindakan investor secara aktif dalam melakukan 

pemilihan dan jual beli saham, mencari informasi, mengikuti waktu dan pergerakan 

harga saham serta berbagai mendapatkan return abnormal. 

Strategi Pasif 

Strategi Pasif adalah suatu tindakan investor yang cenderung pasif dalam 

berinvestasi dalam saham dan hanya mendasarkan pergerakan sahamnya pada 

pergerakan indeks pasar. (Tandelilin, 2001) 

D. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yaitu data yang diterbitkan 

atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya. Data yang digunakan 

adalah saham yang masuk dalam indeks kompas 100 yang terdaftar di bursa efek 

Indonesia periode 2 januari 2015 s/d 30 desember 2017. 

Sumber data yang digunakan penulis berupa pengumpulan data grafik 

pergerakan saham yang akan diperoleh dari software chartnexus. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Teknik 

dokumentasi digunakan untuk memeroleh data-data yang sudah jadi dan sudah 

diolah dengan orang lain. 

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/05/investasi-pengertian-dasar-jenis-dan.html
http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/07/indek-lq-45-definisi-kriteria-dan.html
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Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

mendownload melalui website Sahamok dan pengumpulan data grafik pergerakan 

harga saham di peroleh melalui software chartnexus. 

F. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji strategi aktif dengan strategi pasif 

untuk menentukan strategi mana yang menghasilkan return optimal atau dengan 

mengkomparasikan strategi keduanya terhadap 10 perusahaan yang terdaftar pada 

indeks kompas 100. Adapun teknik analisis yang digunakan sebagai berikut: 

a. Melakukan pemilihan 10 saham dalam indeks kompas 100 tahun 2017 

berdasarkan kapitalisasi pasar terbesar. 

b. Menentukan dan menganalisis titik signal buy and sell. 

c. Menghitung potensi gain dari masing-masing perusahaan juga 

presentasenya yang signifikan kenaikan dengan menggunakan chart nexus 

yang di bagi berdasarkan strategi aktif dan pasif pada periode januari 2015 

s/d desember 2017. 

d. Mengkomparasikan kondisi perusahaan dengan analisis aktif dan pasif 

dengan gambar chart yang diambil dari chart nexus. 


