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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1   Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini adalah a) return saham (Ri) & varian saham (σi
2
), 

b) Return pasar (Rm) & varian pasar (σm
2
), c) tingkat keuntungan bebas risiko / Risk 

Free (Rf), d) Excess Return to Beta (ERB), e) Cut off Rate (Ci), f) Kandidat Portofolio 

Optimal, g) Proposi Dana (Zi), h) Return Portofolio (Rp) & Risiko Portofolio (σp
2
). 

Adapun definisi operasionalnya sebagaimana berikut : 

a. Return saham (Ri) & varian saham (σi
2
) 

  Return realisasi (realized return) merupakan return yang telah terjadi yang dihitung 

berdasarkan data historis. Return realisasi digunakan sebagai salah satu pengukur 

kinerja dari perusahaan serta sebagai dasar penentuan return ekspektasi (expected 

return) untuk mengukur risiko di masa yang akan datang.  

    
(       )

    
 

Keterangan : 

Ri = Tingkat return saham i 

Pt = Indeks harga saham individu akhir periode 

Pt-1 = Indeks harga saham individu awal periode  

Return ekspektasi (expected return) adalah return yang diharapkan akan 

diperoleh investor di masa yang akan datang. Berbeda dengan return realisasi yang 

sifatnya sudah terjadi, return ekspektasi ini sifatnya belum terjadi. Rumus dari expected 

return dapat diketahui sebagai berikut (Tandelilin, 2001: 53) : 
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 (  )  
∑   
 
   

 
 

Keterangan: 

E(Ri)   = return yang diharapkan dari suatu sekuritas ke-i 

Ri = return realisasi untuk sekuritas ke-i 

N = jumlah periode pengamatan 

Risiko sering dihubungkan dengan penyimpangan atau deviasi dari hasil yang 

diterima dengan yang diharapkan. Risiko dapat dinyatakan dalam bentuk varian 

(variance). Varian  merupakan kuadrat dari deviasi standar. Dengan rumus sebagai 

berikut (Jogiyanto, 2010) 

    ∑
(    (  ))

 

 

 

   

 

Keterangan  

σi
2
 = varian dari saham i 

Ri = tingkat keuntungan dari saham i 

E(Ri)   = return yang diharapkan dari suatu sekuritas ke-i 

N = jumlah periode pengamatan 

b. Return pasar (Rm) & varian pasar (σm
2
)

 

    
             

       

 

Keterangan: 

Rm  = return market ( tingkat keuntungan pasar) 

IHSGt  = indeks pada periode t 

IHSGt-1 = indeks pada periode t-1 
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Return ekspektasi pasar  

 (  )  
∑   
 
   

 
 

Keterangan: 

E(Rm) = return ekpektasi pasar 

Rm = tingkat keuntungan pasar 

N = jumlah periode observasi 

Varian dari keuntungan pasar  

     
∑ (    (  ))

  
   

 
 

Keterangan: 

σm
2
 = varian dari keuntungan pasar 

Rm = tingkat keuntungan pasar 

E (Rm) = keuntungan pasar yang diharapkan 

N  = jumlah periode observasi 

c. Tingkat keuntungan bebas risiko /Risk Free (Rf) 

    ∑  

 

   

                                                   (  )  
 (  )

 
 

Keterangan: 

li  = suku bunga SBI 

Rf = return bebas risiko (Risk free rate)  

n = jumlah periode observasi 

d. Excess Return to Beta (ERB)  

Excess Return to Beta (ERB) digunakan untuk mengukur kelebihan return  saham 

relatif terhadap satu unit risiko yang tidak dapat didiversifikasikan yang diukur dengan 
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Beta. ERB menunjukkan hubungan antara return dan risiko yang merupakan faktor 

penentu investasi ( Jogiyanto, 2010: 362)  

    
 (  )    

  
 

Keterangan :  

ERBi = excess return to beta sekuritas ke – i 

E(Ri)   = return yang diharapkan dari suatu sekuritas ke-i 

Rf = return bebas risiko (risk free) 

βi = beta sekuritas ke-i  

Beta merupakan pengukur risiko sistematik dari suatu sekuritas atau portofolio 

relatif terhadap risiko pasar. Beta dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut 

Jogiyanto, 2010: 383) 

    
   

   
 

Atau dapat diuraikan sebagai berikut: 

   
∑ (    (  ) (     (  )
 
   

∑ (     (  ))
 
   

 

Sedangkan rumus alpha sebagai berikut: 

              

Keterangan : 

βi  = beta sekuritas ke- i, 

αi = alpha sekuritas ke-i 

Rit = return sekuritas ke- i dan periode ke- t,  

E(Ri)  = return ekspektasi sekuritas ke- I  

E(RM) = return ekspektasi pasar 

RMt = return pasar ke-i dan periode ke-t 
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e. Cut off Rate (Ci)  

Cut-Off Point (C*) merupakan nilai Ci terbesar dari sederertan nilai Ci saham. 

Besarnya cut of point (C*) adalah nilai Ci dimana nilai ERB terakhir kali masih lebih 

besar dari Ci. Nilai Ci dihitung dengan rumus (Jogiyanto, 2010: 363) 

   
   ∑

[ (  )   ]  

    
 
   

     ∑ (
   

    
) 

   

 

Keterangan : 

Ci  = Nilai C untuk sekuritas ke-i 

σM
2  

= varians dari return indeks pasar  

Rf = return bebas risiko (risk free)  

σei
2 

= varian kesalahan residu saham (unsystematic risk) 

βi     = beta sekuritas ke- i 

f. Kandidat Portofolio Optimal 

Saham-saham yang akan dimasukkan dalam kandidat pembentukan portofolio 

optimal adalah saham-saham yang nilai ERBnya lebih besar dari nilai cut off point (C*). 

Nilai cut off point (C*) ditentukan berdasarkan nilai ERB terakhir yang masih lebih 

besar dari nilai cut off rate (Ci). 

g. Proposi Dana (Zi)  

Proporsi dana pada masing-masing saham yang masuk dalam pembentukan 

portofolio optimal dihitung dengan rumus berikut: 

 

   
  

    
(
 (  )    

  
)     
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Keterangan: 

Zi  = proporsi dana untuk masing masing sekuritas  

σei
2 =  

varian dari  kesalahan residu saham (unsystematic risk) 

Rf = return bebas risiko 

h. Return Portofolio (Rp) & Risiko Portofolio (σp
2
) 

Return realisasi portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari returnrealisasi 

masing-masing sekuritas tunggal dalam portofolio. dituliskan dengan rumus sebagai 

berikut ( Jogiyanto, 2010: 254) 

    ∑(     )

 

   

 

Keterangan : 

Rp = return realisasi portofolio 

Wi  = porsi dari sekuritas i terhadap seluruh sekuritas di portofolio 

Ri = return realisasi dari sekuritas ke-i  

Sedangkan return ekspektasi portofolio adalah rata-rata tertimbang dari return 

ekspektasi masing-masing sekuritas dalam portofolio. Return ekspektasi portofolio 

dapat dinyatakan sebagai berikut (Jogiyanto, 2010) 

 (  )            (  ) 

Keterangan : 

E(Rp)  = return ekspektasi dari portofolio 

αp  = alpha  portofolio 

βp  = beta portofolio 

E(Rm)  = keuntungan pasar yang diharapkan 
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 Risiko portofolio  merupakan varian dari keuntungan sekuritas-sekuritas yang 

membentuk portofolio tersebut. Risiko portofolio dapat diukur dengan besarnya deviasi 

standar atau varian dari nilai return sekuritas- sekuritas tunggal yang ada didalamnya 

varian dari return portofolio yang merupakan risiko dapat dituliskan sebagai berikut:  

              (∑      

 

   

)

 

 

Dengan perhitungan αp dan βp sebagai berikut: 

    ∑     

 

   

                                                       

Keterangan : 

σp
2 

 = varian dari keuntungan portofolio 

βp = beta portofolio 

σm
2 

 = varian keuntungan pasar  

Wi  = Proporsi dana (bobot)  

σei
2 

 = varian dari kesalahan residu  

3.2  Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

studi dokumentasi yang diperoleh dari data Jakarta Islamic Indek (JII). Data 

dikumpulkan berdasarkan kebutuhan analisis dari tahun 2011 sampai dengan 2015, data 

harga saham penutupan (close price) bulanan selama sepuluh periode pengamatan. 

3.3 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh saham perusahaan yang terdaftar 

dalam kelompok saham Jakarta Islamic Index (JII)  selama periode Januari 2011 

sampai November 2015 yang berjumlah 30 perusahaan. Dari populasi tersebut diambil 
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bebarapa sampel, dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah purposive sampling, yang mana teknik ini ditentukan oleh kriteria sampel 

yang dipilih. Sampel dalam penelitian sebanyak 12 saham yang  selalu masuk 

kelompok JII serta tidak melakukan stock split selama sepuluh periode pengamatan. 

sebagaimana terlihat pada tabel 1. Harga saham yang diteliti merupakan harga saham 

penutupan (cloce price) bulanan sebanyak 59 bulan.  

Tabel 1 

Daftar Saham Jakarta Islamic Index (JII) 

Selama Periode Pengamatan Januari 2011-November 2015 

   No  Kode  Nama Perusahaan 

1 AALI PT. Astra Agro Lestari Tbk 

2 ASII PT. Astra Internasioanal Tbk 

3 ASRI PT. Alam Sutera Realty Tbk 

4 CPIN PT. Charoen Pokhpand Tbk 

5 INTP PT. Indocement Tunggal Prakasa Tbk 

6 ITMG PT. Indo Tambangraya Megah Tbk 

7 KBLF PT. Kalbe Farma Tbk 

8 LSIP PT. PP London Sumatera Plantation  

9 SMGR PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk 

10 TLKM PT. Telekomunikasi Indonesia  

11 UNTR PT. Uniter Tractors Tbk 

12 UNVR PT. Unilever Indonesia Tbk 

           Sumber: data olahan 
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3.4 Metode Analisis Data  

Analisis data dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel 2010. Adapun 

metode yang digunakan untuk menentukan portofolio yang optimal adalah Single Index 

Model sebagaimana terlihat dalam bagan di bawah ini:  
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Menghitung Nilai Cut 
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masing-masing saham 

Menghitung Return  & 
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Return Saham i 

 


