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BAB IV  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Statistik Deskriptif 

Statistika deskriptif adalah statistika untuk menggambarkan atau 

mendeskripsikan data menjadi sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah 

dipahami. Berikut adalah hasil dari analisis statistik deskriptif :  

Tabel 4.1 

Hasil Statistik Deskriptif 

    srikehati nonsri lq45 ihsg 
2016 minimum -0.04494 -0.05007 -0.04743 -0.04005 
  maximum 0.02952 0.06513 0.04057 0.02853 
  median -0.00026 0.00112 0.00101 0.00104 
  mean 0.00073 0.00092 0.00082 0.00064 
  sd 0.01165 0.01398 0.01208 0.00900 
2015 minimum -0.06064 -0.05227 -0.05574 -0.03972 
  maximum 0.06518 0.07654 0.07069 0.04551 
  median -0.00041 -0.00004  -0.00020 0.00055 
  mean -0.00054 -0.00017 -0.00036 -0.00047 
  sd 0.01539 0.01660 0.01545 0.01092 
2014 minimum -0.04384 -0.05880 -0.05109 -0.03163 
  maximum 0.04972 0.05864 0.04813 0.03226 
  median 0.00198 0.00141 0.00243 0.00121 
  mean 0.00137 0.00156 0.00146 0.00081 
  sd 0.01130 0.01302 0.01169 0.00845 
2014-
2016 minimum -0.06064 -0.05880 -0.05574 -0.04005 
  maximum 0.06518 0.07654 0.07069 0.04551 
  median 0.00049 0.00098 0.00089 0.00092 
  mean 0.00052 0.00076 0.00063 0.00032 
  sd 0.01293 0.01462 0.01320 0.00953 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2017 
 

Pada data tabel di atas return terendah yang dialami saham Sri-Kehati dan 

saham-saham non-Sri–Kehati baik yang termasuk saham LQ45 dan non-LQ45 

pada periode 2014-2016 terjadi pada tahun 2015, hal ini dapat terjadi dikarenakan 

adanya intervensi Pemerintah terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 
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dikarenakan saham-saham Sri-Kehati banyak dari BUMN. Turunnya harga 5 

saham BUMN hingga lebih dari 46%, kinerja ini merupakan kinerja yang 

tergolong buruk dikarenakan pemerintah terlalu banyak merubah kebijakan dan 

berimbas pada banyak sektor usaha. Saham BUMN yang turun paling besar antara 

lain PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. (PGAS), PT Bank Mandiri 

(Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank 

Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI). Penurunan harga saham terbesar terjadi 

pada PT Semen Indonesia (Persero). 

Risiko-risiko saham pada tahun 2014-2016 pada tabel di atas, tahun 2015 

merupakan risiko yang tertinggi dikarenakan turunnya daya beli masyarakat. 

Kelesuan ekonomi ditandai dengan menurunnya penjualan saham, sehingga harga 

saham turun dan menimbulkan persepsi dan respon investor dalam menanggapi 

kondisi ini yang dapat mempengaruhi iklim investasi di Indonesia. Intervensi oleh 

Pemerintah antara lain dengan menurunkan harga semen pada awal tahun 2015 

sebagai kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak, Penurunan suku bunga 

kredit rakyat dan tarif diskon jalan tol pada masa lebaran. 
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4.2.  Temuan dan Pembahasan  

4.2.1. Perbandingan Return Saham Sri Kehati dan LQ45-nonSri 
Perhitungan indeks menjelaskan berfluktuasinya harga saham yang cepat 

terjadi karena sistem lelang. Harga saham akan cepat disesuaikan apabila ada 

berubahnya modal emiten atau faktor internal maupun eksternal lainnya. Dalam 

terjadinya stock split, dividen saham dan nilai dasar tidak mendapat penyesuaian 

dikarenakan nilai pasar tidak terpengaruh oleh stock split. Berikut tabel excess 

return:  

Tabel 4.2 

Excess Return 

 
xsrikehati xnonsri xlq45 

2016 Mean 9.5097E-05 0.00027607 0.00018284 
SD 0.00510925 0.00852126 0.00546746 
Mcap 0.0186127 0.03239748 0.03344154 

2015 Mean -7.001E-05 0.00029173 0.00010538 
SD 0.0060634 0.00816035 0.00586032 

Mcap 
-
0.01154638 0.03575025 0.01798212 

2014 Mean 0.0005579 0.00075133 0.00065168 
SD 0.00378226 0.00702771 0.00446553 
Mcap 0.14750354 0.10690939 0.1459359 

2014-
2016 Mean 0.00019492 0.00044109 0.00031428 

SD 0.00507312 0.00791513 0.00529444 
Mcap 0.03842266 0.05572741 0.05935976 

               Sumber : Data sekunder yang diolah, 2017 

 Terdapat beberapa cara untuk mengukur kinerja dalam mengevaluasi 

portofolio, salah satunya menggunakan excess return yang dapat mengevaluasi 

kinerja saham sebagai ekspektasi tambahan terhadap return. Excess market return 

adalah kelebihan return suatu saham terhadap tingkat pengembalian dari return 
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pasar. Pada tabel di atas menunjukkan data excess return tahun 2014 saham Sri-

Kehati berada pada posisi tertinggi selama periode 2014 - 2016 dalam jual-beli 

saham disebabkan tidak ada pengaruh isu-isu negatif  baik nasional maupun 

internasional. Keyakinan investor masih berada dalam tahap wajar dan tidak 

terpengaruh oleh risiko-risiko yang akan terjadi ke depannya. Return positif juga 

ditunjukkan oleh pergerakan positif saham-saham non-Sri-Kehati serta saham 

LQ45, semuanya berada dalam nilai positif hampir sama dengan pergerakan 

saham Sri-Kehati. 

Perbedaan exces return terjadi pada tahun 2015 di mana saham Sri-Kehati 

mengalami penurunan cukup drastis hingga menunjukkan return negatif, hal ini 

terjadi akibat fluktuasi nilai saham yang mengalami penurunan pada saham 5 

emiten BUMN yang menyebabkan investor sedikit menahan diri untuk tidak 

melakukan aktifitas jual-beli saham untuk mengamankan aset-aset yang 

dimilikinya. Penurunan nilai saham Sri-Kehati diikuti dengan nilai saham-saham 

non Sri-Kehati serta saham LQ45 meskipun penurunannya tidak sampai 

menimbulkan negatif excess return. 

Sementara itu pada tahun 2016 nilai excess return kembali membaik dan 

bernilai positif setelah dipastikan berkurangnya intervensi terbuka Pemerintah era 

Presiden Joko Widodo dengan fokus ekonomi penataan infrastruktur untuk 

menunjang perekonomian nasional yang mengakibatkan terjadinya pembelian 

saham-saham oleh investor. Hal ini diikuti excess return positif saham-saham non 

Sri-Kehati dan saham LQ45 yang excess returnnya lebih besar dibanding saham 

Sri-Kehati. 
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Tabel 4.3 

Hasil Statistik Return Bulanan SRI dibanding NON SRI Tanpa 
Mempertimbangkan Risiko 

 

Mean 

95% Confidence 
Interval of the 
Difference t df 

Sig. (2-
tailed) Lower Upper 

Return  -0.0003 -0.0009 0.0003 -0.93413 35 0.356 
     
Sumber : Data sekunder yang diolah, 2017 

 

Berdasarkan pada tabel 4.3 diketahui bahwa return tahun 2014-2016 hasil 

pengujian probabilitas signifikansi sebesar 0,356 > 0,05. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa ada perbedaan return antara saham-saham SRI-Kehati 

(LQ45) dan saham non SRI (LQ45) namun perberdaan tersebut tidak signifikan 

jika diukur dari statistik yang dibandingkan dalam periode bulanan selama 36 

bulan/ 3 tahun, Hal ini disebabkan baik pembelian maupun penjualan saham-

saham ditujukan untuk pencapaian tujuan perusahaan dalam jangka panjang 

sehingga nilai return harian tidak terlalu berpengaruh dalam kinerja saham Sri-

Kehati yang termasuk dalam LQ45 maupun saham LQ45 yang tidak termasuk Sri-

Kehati.  

Karakteristik dari Indeks Sri-Kehati yang melihat dari aspek sosial 

lingkungannya yang menjadikan kriteria dalam penilaiannya untuk masuk di BEI 

dengan memilih perusahaan publik/ emiten yang memiliki tujuan jangka panjang 

perusahaan yang merupakan alasan investor memilih saham-saham Sri-Kehati 

yang berlandaskan pada kepedulian lingkungan, manajemen perusahaan yang baik 

serta tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. 
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4.2.2. Perbandingan Risiko Saham Sri Kehati dan LQ45-nonSri 
Tabel 4.4 

Hasil Paired Test Risiko 
 

  
Mean 

95% Confidence Interval 
of the Difference t df 

Sig. (2-tailed) Lower Upper 

risiko 
-0.00287 

-0.003669262 -0.00208389 -7.3671 35 0.0000001292 
    
Sumber : Data sekunder yang diolah, 2017 
 

Dari data tersebut disimpulkan bahwa setiap saham mempunyai risiko 

masing-masing, sehingga ada perbedaan yang signifikan antara risiko saham SRI-

Kehati dan risiko saham non SRI anggota LQ45 dengan nilai 0.0000001292 < 0.05 

dan dalam hal ini resiko saham Sri-Kehati lebih baik dibandingkan saham LQ45 

disebabkan adanya jaminan dan komitmen bersama emiten-emiten yang termasuk 

dalam Sri-Kehati yang termasuk dalam LQ45 dalam pengelolaan lingkungan 

hidup dengan adanya bukti nyata berupa CSR (Corporate Social Responsibility) 

yang dapat menarik minat investor dan mereduksi tingkat risiko yang lebih besar. 

Sri-Kehati yang merupakan investasi saham yang berlandaskan kepedulian 

lingkungan, para investor perorangan maupun perusahaan dapat berinvestasi 

kepada emiten yang mampu memberikan timbal balik kinerja yang bagus. 

Pemerintah menjadi peran yang penting untuk mengenalkan saham-saham yang 

dinilai memiliki kinerja yang bagus dan peduli terhadap lingkungan, sosial dan 

masyarakat. 
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4.2.3. Perbandingan Kinerja Saham Sri Kehati dan LQ45-nonSri dengan 
Mempertimbangkan Risiko 
 

Berdasarkan  rekapitulasi return saham Sri-Kehati dan risiko saham Sri-

Kehati, pengukuran kinerja yaitu harga saham. Maka diperoleh informasi tentang 

perbandingannya yang ditunjukkan pada tabel 4.5 sebagai berikut : 

Tabel 4.5 
Hasil Rekapitulasi Paired Return dan Risiko 

 

  

Mean 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

t df Sig. 
(2-
tailed) 

Lower Upper 

MCAP -0.02917518 -0.14470345 0.08635309 -0.51268 35 0.6114 
 
Sumber : Data sekunder yang diolah, 2017 
 
  Dari tabel 4.5 di peroleh informasi bahwa ada perbedaan antara Kinerja 

saham SRI-Kehati dan saham non SRI anggota LQ45, dengan mempertimbangkan 

risiko akan tetapi perbedaan tersebut tidak signifikan dengan nilai Sig. 0.6114 > 

0.05. SRI-Kehati adalah indeks saham yang memberikan pilihan baru investasi 

bagi investor yang secara spesifik hanya menampilkan saham yang memajukan 

upaya berkelanjutan berlandaskan kepada kepedulian lingkungan. Dalam hal ini, 

peran pemerintah yang juga penting untuk menanggapi kondisi investasi di 

Indonesia  sehingga dapat mempengaruhi persepsi para investor untuk 

berinvestasi kepada perusahaan yang dinilai memiliki kinerja tinggi terhadap 

investasi berkelanjutan. Baik saham Sri-Kehati yang termasuk dalam saham LQ45 

maupun saham LQ45 yang tidak termasuk dalam Sri-Kehati mempunyai kinerja 

saham yang sama-sama baik namun dengan risiko yang berbeda. 
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Berinvestasi tentunya para investor harus siap menghadapi segala risiko 

yang ada. Sikap pemodal terhadap risiko dapat dikelompokkan menjadi tiga, 

yaitu: (1) risk averse,  yaitu investor jenis ini tidak senang terhadap risiko dan 

berorientasi kepada tingkat keamanan investasinya dibanding dengan tingkat 

return, (2) risk neutral, yaitu investor yang cukup menerima risiko tetapi tidak 

mau mengambil risiko lebih untuk mendapatkan tingkat return yang lebih tinggi, 

dan (3) risk seeker, yaitu investor yang secara umum mengerti bahwa return yang 

tinggi akan diikuti dengan tingkat risiko yang tinggi juga. Kelompok investor ini 

berani mencoba mengambil kesempatan dan juga berinvestasi pada jenis investasi 

yang memiliki risiko yang relatif tinggi. 

Lantas, untuk investor yang menginginkan pilihan investasi dengan risiko 

yang paling minimal dapat memilih risk averse sebagai pilihan berinvestasi di 

kategori saham IHSG. Sedangkan untuk investor yang memilih risk neutral  

sebagai pilihan berinvestasi pada kategori saham Sri-Kehati. Untuk investor yang 

memilih risk seeker dapat memilih berinvestasi di kategori saham nonSri-LQ45 

dengan risiko yang tinggi. 

 

 




