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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1.  Obyek Penelitian 

  Dalam penelitian ini, penelitian ini menggunakan data harga 

penutupan harian masing-masing saham pembentuk indeks BISNIS-

27 dan Indeks PEFINDO25. Selain itu penelitian ini juga 

menggunakan data harga penutupan harian indeks BISNIS-27 dan 

Indeks PEFINDO25 selama periode Februari 2012–Oktober 2017.  

Sedangkan risk free rate untuk  input dalam membentuk portofolio 

optimal akan menggunakan tingkat suku bunga Sertifikat Bank 

Indonesia dan Reverse Repo Rate. 

 Indeks BISNIS-27 

 Indeks BISNIS-27 ialah indeks yang terbentuk dari hasil 

kolaborasi antara BEI dengan koran harian Bisnis Indonesia.  

Indeks ini mulai terbentuk pada tanggal 27 Januari 2009 dan 

berisikan 27 saham yang memenuhi kriteria-kriteria yang telah 

ditentukan (Hartono, 2014).   

 Kriteria  yang telah ditentukan antara lain dari segi 

fundamental dan teknikal.  Dalam kriteria fundamental, hal-hal 

yang diperhatikan yaitu pendapatan operasi, laba bersih , ROA 
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(Return On Asset), ROE (Return On Equity), DER (Debt to 

Equity Ratio), LDR (Loan Debt Ratio), dan CAR (Capital 

Adequacy Ratio) khusus untuk sektor perbankan.  Pada kriteria 

teknikal, hal-hal yang diperhatikan yaitu jumlah hari transaksi 

setahun, frekuensi, volume, nilai perdagangan, dan kapitalisasi 

pasar. 

 

 Indeks PEFINDO25 

 Indeks PEFINDO25 merupakan hasil kerjasama antara BEI 

dengan PEFINDO (Pemeringkat EFek INDOnesia atau Credit 

Rating Indonesia) yang mulai terbentuk pada tanggal 18 Mei 

2009 (Hartono, 2014).  Indeks PEFINDO25 terdiri dari 25 saham 

dari emiten-emiten kecil dan menengah (small and medium 

entreprises) yang tercatat di BEI dan memenuhi kriteria yang 

telah ditentukan.  Menurut (Hartono, 2014), kriteria tersebut 

antara lain: 

 Memiliki total aktiva kurang dari satu triliun rupiah 

berdasarkan laporan keuangan auditan tahunan. 

 Memiliki tingkat ROE yang sama atau lebih tinggi dari rata-

rata ROE seluruh saham di BEI. 

 Menerima Unqualified Opinion dari akuntan Publik pada 

laporan keuangan auditan. 

 Telah terdaftar di BEI paling tidak 6 bulan. 
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 Mempertimbangkan aspek likuiditas dan jumlah lembar 

kepemilikan saham oleh publik (floating shares). 

3.2.  Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

 Populasi 

 Populasi dalam penelitian ini yaitu indeks-indeks pasar 

modal yang tercatat di BEI pada periode Februari 2012–Oktober 

2017. 

 Sampel 

 Sampel dalam penelitian ini yaitu indeks BISNIS-27 dan 

indeks PEFINDO25 pada periode Februari 2012–Oktober 2017. 

 Teknik Sampling 

 Pemilihan sampel dalam populasi tersebut ditentukan 

melalui purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut : 

1. Indeks pasar modal yang selalu terdaftar di BEI pada periode 

2012–2017. 

2. Harga-harga saham pada indeks-indeks tersebut tersedia 

lengkap selama periode 2012–2017 dan dapat diakses. 

3. Nilai excess return dari masing-masing saham bernilai 

positif. 
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4. Dalam penyusunan portofolio optimal menurut model indeks 

tunggal, nilai excess return to beta  saham lebih besar dari 

nilai Ci saham tersebut. 

5. Dalam penyusunan portofolio optimal menurut model indeks 

tunggal, nilai Ci saham berada di atas nilai cut-off rate (C*) 

portofolio saham pada periode tersebut.  

 

3.3.  Metode Pengumpulan Data 

3.3.1.  Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini 

adalah data sekunder yang didapat dari sumber lain yang 

sudah ada dan telah diolah terlebih dahulu.  Data yang 

dimaksud adalah data harga saham yang membentuk indeks 

BISNIS-27 dan indeks PEFINDO25. Sumber data adalah dari 

situs–situs resmi yang menyajikan harga-harga saham yang 

dibutuhkan seperti pada Yahoo! Finance dan Dunia Investasi. 

Selain data di atas, penelitian ini juga menggunakan data 

berupa harga indeks BISNIS-27 dan indeks PEFINDO25 yang 

didapat dari laman resmi BEI selama kurun waktu Februari 

2012–Oktober 2017 yang kemudian akan diolah menjadi 

portofolio optimal.  
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3.3.2.  Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik dokumentasi digunakan dalam mengumpulkan data 

yang dibutuhkan penelitian ini, yaitu dengan mendokumentasi 

harga-harga saham Indeks PEFINDO25 dan Indeks BISNIS-

27 pada tiap periode pengumuman dan juga harga penutupan 

harian dari saham-saham anggota kedua indeks tersebut di 

atas. Sumber data adalah laman situs-situs resmi yang 

menyajikan pergerakan harga-harga saham perusahaan yang 

tercatat di BEI pada tiap harinya, seperti IDX, Yahoo! Finance 

dan  Dunia Investasi. 

3.4.  Analisis Data 

3.4.1.  Alat Analisis Data 

 Penelitian ini akan menggunakan alat uji T satu sampel dan 

statistik non-parametrik uji Wilcoxon dua sampel berpasangan untuk 

menguji signifikansi perbedaan hasil dari Sharpe Measure.   

 Uji T Satu Sampel  (T-test One Sample)  

 Penggunaan uji T satu sampel digunakan untuk menghitung 

signifikansi dari besar Sharpe Measure yang didapat dari 

perhitungan rata-rata return portofolio dibandingkan dengan 

besar error/standar deviasi yang terkandung dalam portofolio 

tersebut.  Uji T satu sampel pada penelitian ini menggunakan 
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tingkat signifikansi 5% (0,05). Kriteria uji t yang digunakan 

adalah sebagai berikut : 

1. Nilai sig t < 0,05, berarti hipotesis diterima dan 

portofolio pada periode tersebut memiliki kinerja yang 

signifikan secara statistik. 

2. Nilai sig t > 0,05, berarti hipotesis ditolak dan portofolio 

pada periode tersebut memiliki kinerja yang tidak 

signifikan secara statistik. 

  

 Statistik Non-Parametrik Uji Wilcoxon Dua Sampel Berpasangan 

Uji Wilcoxon-two related sample ini digunakan untuk 

menghitung signifikansi dua  kelompok data yang berpasangan 

dalam skala ordinal maupun interval namun berdistribusi tidak 

normal.  Pada pengujian ini peneliti menggunakan tingkat 

signifikansi 10% (0,10).  Apabila hasil pengujian menunjukkan 

signifikansi asimptotik lebih kecil daripada alpha yang ditetapkan 

(0,10) maka perbedaan yang teramati tersebut adalah signifikan 

secara statistik. Namun sebaliknya, jika signifikansi asimptotik 

menunjukkan nilai lebih besar dari alpha tertentu (0,10) maka 

perbedaan yang teramati tersebut adalah tidak signifikan secara 

statistik.  

Rumus = 
𝑇−[

1

4𝑁(𝑁+1)
]

√
1

24𝑁(𝑁+1)(2𝑁+1)
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3.4.2.  Pengujian Hipotesis 

H1a : Terdapat perbedaan kinerja portofolio optimal turunan 

indeks BISNIS-27 pada periode pengumuman Mei 2012–

Oktober 2017. 

H0 : Tidak terdapat perbedaan kinerja portofolio optimal 

turunan indeks BISNIS-27 pada periode pengumuman 

Mei 2012–Oktober 2017. 

H1: Terdapat perbedaan kinerja portofolio optimal turunan  

indeks BISNIS-27 pada periode pengumuman Mei 

2012–Oktober 2017. 

H1b : Terdapat perbedaan kinerja portofolio optimal turunan 

indeks PEFINDO25 pada periode pengumuman Februari 

2012–Juli 2017. 

H0 : Tidak terdapat perbedaan kinerja portofolio optimal 

turunan indeks PEFINDO25 pada periode 

pengumuman Februari 2012–Juli 2017. 

H1: Terdapat perbedaan kinerja portofolio optimal turunan 

indeks PEFINDO25 pada periode pengumuman 

Februari 2012–Juli 2017. 
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Langkah-langkah pengujian hipotesis pertama : 

1) Membuat portofolio optimal turunan dari indeks BISNIS-

27 dan indeks PEFINDO25 pada periode pengumuman 

masing-masing indeks dengan menggunakan metode Model 

Indeks Tunggal. 

2) Melakukan perhitungan besar proporsi dana untuk masing-

masing sekuritas yang terdaftar pada portofolio optimal 

pada pengumuman indeks pasar BISNIS27 dan 

PEFINDO25. 

3) Melakukan perhitungan return berdasarkan proporsi dana 

yang telah ditentukan, menghitung risk free rate dan excess 

return pada masing-masing sekuritas yang terdaftar pada 

portofolio optimal turunan. 

4) Melakukan perhitungan standar deviasi sebagai error yang 

terdapat pada portofolio optimal turunan tersebut dan 

menghitung besar Sharpe measure dari besar excess return 

pada setiap portofolio optimal turunan. 

5) Melakukan uji-T satu sampel pada masing-masing 

portofolio optimal turunan indeks BISNIS-27 dan indeks 

PEFINDO25 dengan menggunakan besar Sharpe measure 

sebagai input data. 
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H2a : Terdapat perbedaan kinerja indeks BISNIS-27 pada periode 

pengumuman tahun 2012 – 2017. 

H0 : Tidak terdapat perbedaan kinerja indeks BISNIS-27 pada 

periode pengumuman tahun 2012 – 2017. 

H1: Terdapat perbedaan kinerja indeks BISNIS-27 pada 

periode pengumuman tahun 2012 – 2017. 

H2b : Terdapat perbedaan kinerja indeks PEFINDO25 pada 

periode pengumuman tahun 2012 – 2017. 

H0 : Tidak terdapat perbedaan kinerja indeks PEFINDO25 

pada periode pengumuman tahun 2012 – 2017. 

H1: Terdapat perbedaan kinerja indeks PEFINDO25 pada 

periode pengumuman tahun 2012 – 2017. 

Langkah-langkah pengujian hipotesis kedua : 

1) Melakukan perhitungan return, risk free rate dan excess return 

pada masing-masing pengumuman pada periode pengamatan. 

2) Melakukan perhitungan standar deviasi sebagai error dan 

menghitung besar Sharpe measure dari besar excess return 

pada masing-masing pengumuman pada periode pengamatan. 

3) Melakukan uji-T satu sampel pada masing-masing 

pengumuman indeks BISNIS-27 maupun indeks PEFINDO25 

dengan menggunakan besar Sharpe measure sebagai input data. 
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H3 : Terdapat perbedaan antara kinerja portofolio optimal turunan 

indeks BISNIS-27 dengan kinerja portofolio optimal turunan 

indeks PEFINDO25 pada periode pengumuman tahun 2012 

– 2017. 

H0 : Terdapat perbedaan antara kinerja portofolio optimal 

turunan indeks BISNIS-27 dengan kinerja portofolio 

optimal turunan indeks PEFINDO25 pada periode 

pengumuman tahun 2012 – 2017. 

H1: Terdapat perbedaan antara kinerja portofolio optimal 

turunan indeks BISNIS-27 dengan kinerja portofolio 

optimal turunan indeks PEFINDO25 pada periode 

pengumuman tahun 2012 – 2017. 

Langkah-langkah pengujian hipotesis ketiga : 

1) Membuat portofolio optimal turunan dari indeks BISNIS-27 

maupun indeks PEFINDO25 pada periode pengumuman 

masing-masing indeks dengan menggunakan metode Model 

Indeks Tunggal. 

2) Melakukan perhitungan besar proporsi dana untuk masing-

masing sekuritas yang terdaftar pada portofolio optimal pada 

pengumuman indeks pasar BISNIS27 maupun PEFINDO25. 

3) Melakukan perhitungan return berdasarkan proporsi dana yang 

telah ditentukan, menghitung risk free rate dan excess return 

pada masing-masing sekuritas yang terdaftar pada portofolio 

optimal turunan. 
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4) Melakukan perhitungan standar deviasi sebagai error yang 

terdapat pada portofolio optimal turunan tersebut dan 

menghitung besar Sharpe measure dari besar excess return 

pada setiap portofolio optimal turunan. 

5) Melakukan uji Wilcoxon dua sampel berpasangan pada 

portofolio optimal turunan indeks BISNIS-27 dengan kinerja 

portofolio optimal turunan indeks PEFINDO25 pada masing-

masing periode pengumuman dengan menggunakan besar 

Sharpe measure sebagai input data. 

 

H4a : Terdapat perbedaan antara kinerja portofolio optimal turunan 

indeks BISNIS-27 dengan kinerja indeks BISNIS-27 pada 

periode pengumuman tahun 2012 – 2017. 

H0 : Terdapat perbedaan antara kinerja portofolio optimal 

turunan indeks BISNIS-27 dengan kinerja indeks 

BISNIS-27 pada periode pengumuman tahun 2012 – 

2017. 

H1: Terdapat perbedaan antara kinerja portofolio optimal 

turunan indeks BISNIS-27 dengan kinerja indeks 

BISNIS-27 pada periode pengumuman tahun 2012 – 

2017. 
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H4b : Terdapat perbedaan antara kinerja portofolio optimal turunan 

indeks PEFINDO25 dengan kinerja indeks PEFINDO25 

pada periode pengumuman tahun 2012 – 2017. 

H0 : Terdapat perbedaan antara kinerja portofolio optimal 

turunan indeks PEFINDO25 dengan kinerja indeks 

PEFINDO25 pada periode pengumuman tahun 2012 – 

2017. 

H1: Terdapat perbedaan antara kinerja portofolio optimal 

turunan indeks PEFINDO25 dengan kinerja indeks 

PEFINDO25 pada periode pengumuman tahun 2012 – 

2017. 

Langkah-langkah pengujian hipotesis keempat : 

1) Membuat portofolio optimal turunan dari indeks BISNIS-27 

dan indeks PEFINDO25 pada periode pengumuman masing-

masing indeks dengan menggunakan metode Model Indeks 

Tunggal. 

2) Melakukan perhitungan besar proporsi dana untuk masing-

masing sekuritas yang terdaftar pada portofolio optimal pada 

pengumuman indeks pasar BISNIS27 dan PEFINDO25. 

3) Melakukan perhitungan return berdasarkan proporsi dana yang 

telah ditentukan, menghitung risk free rate dan excess return 

pada masing-masing sekuritas yang terdaftar pada portofolio 

optimal turunan dan indeks pasar. 
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4) Melakukan perhitungan standar deviasi sebagai error yang 

terdapat pada portofolio optimal turunan tersebut dan 

menghitung besar Sharpe measure dari besar excess return 

pada setiap portofolio optimal turunan dan indeks pasar. 

5) Melakukan uji Wilcoxon dua sampel berpasangan pada 

masing-masing portofolio optimal turunan dan indeks pasar 

BISNIS-27 dan indeks PEFINDO25 dengan menggunakan 

besar Sharpe measure sebagai input data. 

 

H5  : Terdapat perbedaan antara kinerja indeks BISNIS-27 dan 

indeks PEFINDO25 pada periode pengumuman tahun 2012 

– 2017. 

H0 : Terdapat perbedaan antara kinerja indeks BISNIS-27 

dengan indeks PEFINDO25 pada periode 

pengumuman tahun 2012 – 2017. 

H1: Terdapat perbedaan antara kinerja indeks BISNIS-27 

dengan indeks PEFINDO25 pada periode pengumuman 

tahun 2012 – 2017. 

Langkah-langkah pengujian hipotesis kelima : 

1) Melakukan perhitungan return, risk free rate dan excess return 

indeks pasar BISNIS-27 dan PEFINDO25 pada masing-masing 

pengumuman pada periode pengamatan. 
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2) Melakukan perhitungan standar deviasi sebagai error dan 

menghitung besar Sharpe measure dari besar excess return 

indeks pasar pada masing-masing pengumuman pada periode 

pengamatan. 

3) Melakukan uji Wilcoxon dua sampel berpasangan pada 

masing-masing pengumuman indeks BISNIS-27 dan indeks 

PEFINDO25 dengan menggunakan besar Sharpe measure 

sebagai input data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


