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BAB III 
METODE PENELITIAN 

3.1. Populasi dan Sampel 

Populasi dari penelitian ini yaitu perusahaan yang terdaftar di BEI 

khususnya yang sahamnya termasuk di dalam indeks LQ45 pada tahun 2014-

2016. Dalam  indeks saham LQ45 tersebut sebagian saham masuk kedalam indeks 

SRI Kehati. Alasan memilih indeks LQ45 karena merupakan saham-saham yang 

dikenalkan oleh pemerintah yang berlikuiditas dan kapitalisasi pasar yang tinggi 

hanya sebagian dari keseluruhan saham yang ada di Bursa Efek Indonesia.Teknik 

penelitian untuk pengambilan sampel dengan metode purposive sampling yaitu 

dengan teknik pengambilan sampel menggunakan kriteria tertentu. Pemilihan 

sampel adalah : 

1) Saham-saham yang terus menerus ada dalam 6 pengumuman saham yang 

terdaftar di kategori LQ45 selama 2014-2016 sebanyak 33 sampel. 

2) SRI-Kehati adalah sebagian dari LQ45 sebanyak 17 sampel. Memenuhi 

kreteria butir 1 dan terus menerus ada dalam pengumuman saham yang 

terdaftar di kategori Sri-Kehati 

3) LQ45 Non-Sri Kehati sebanyak 16 sampel. 
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Tabel 3.1. Sampel Penelitian 

No. Keterangan Jumlah 

1. Terus menenerus di LQ45 dan termasuk 
dalam Sri-Kehati 

17 

2. Terus menenerus di LQ45 tetapi tidak 
selalu ada dalam Sri-Kehati 

16 

 Jumlah Sampel 
 

33 

Sumber : Data sekunder yang diolah,2017  

3.2. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder 

dengan teknik pengumpulan data dokumentasi yang didapatkan dari:  

1. Pengumuman keanggotaan dalam indeks LQ45 dan Sri-Kehati selama 

2014-2016, 

2. Harga penutupan IHSG, LQ45 dan sampel penelitian. 

3. Return pasar, portofolio LQ45 dan sampel saham individual yang 

diturunkan dari data butir 2. 

Sumber data penelitian sebagai berikut: 

1. IDX (Indonesia Stock Exchange) untuk mencari daftar saham yang termasuk 

golongan Sri-Kehati atau Non-Sri Kehati dengan sumber tautan 

 http://www.idx.co.id/idid/beranda/informasipasar/daftarefek/indekskonstituen.asp 

2. Yahoo!Finance untuk mencari harga penutupan saham IHSG, dan saham 

individual dengan tautan https://finance.yahoo.com/ 
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3.3. Disain Penelitian 

Penelitian ini menganalisis kinerja saham antara SRI-Kehati/saham hijau 

dengan saham biasa dengan pendekatan terhadap risiko yang menyertainya. 

Dengan pendekatan ini diharapkan kinerja saham antara SRI-Kehati/saham hijau 

dengan saham biasa semakin dapat dijelaskan dan diterapkan dengan lebih 

optimal. Pentingnya penilaian kinerja saham yang efektif sesuai (applicable) 

dengan kebutuhan manajemen modern saat ini. 

3.4. Teknik Analisis 

a) Menghitung Variabel yang digunakan 

Analisis data penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan data 

sekunder yaitu menganalisis kinerja saham Sri-Kehati dengan saham LQ45 serta 

memperhatikan seberapa besar nilai  kinerja portofolio, dengan rumus (Friend, 

Blume, dan Crockett 1970 dalam Elton dan Guber 1994;645-646):  

Excess return to standard deviation 
p

mp

σ
RR

=


 

 

Jika aset di ranking berlandaskan Excess return to standard deviation (dari yang 

paling tinggi hingga paling rendah), maka ranking tersebut menunjukkan seberapa 

besar “preferensi” masing-masing investor dalam mengikutkan aset tersebut 

kedalam portofolio investasinya. Dapat dikatakan suatu aset dengan Excess return 

to standard deviation tertentu dimasukkan ke portofolio, maka aset-aset lain 

dengan Excess return to standard deviation yang lebih tinggi juga akan turut 

disertakan, dan sebaliknya.  
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- Jika nilai Excess return to standard deviation positif dan semakin besar 

maka kinerja portofolio semakin baik. 

- Jika nilai Excess return to standard deviation negatif maka kinerja 

portofolio buruk. 

b) Tahap selanjutnya adalah diolah dengan menggunakan uji beda dua rata-

rata. Hipotesis dilakukan dengan langkah:  

1) Menentukan tingkat signifikansi yaitu α = 5% 

2) H0          =         µ1 = µ2 

H1          =        µ1 ≠ µ2 

H0 diterima (H1 ditolak) bila α (alpha) < 0,05 (5%) 

H0 ditolak (H1) diterima bila α (alpha) > 0,05 (5%) 

 

 

 

 

 

 

 




