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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pasar modal Indonesia sebagai lembaga keuangan selain perbankan 

keberadaannya dapat dijadikan tempat untuk mencari sumber dana baru dengan 

tugasnya sebagai mediator antara pihak yang membutuhkan dana (emiten) dengan 

pihak yang akan menginvestasikan dananya (investor). Prinsip-prinsip 

keterbukaan yang dimiliki pasar modal dalam hal memberikan informasi historis 

dari setiap perusahaan-perusahaan emiten yang ada akan sangat membantu para 

investor untuk memberikan gambaran dalam proses pengambilan keputusan 

dengan menganalisis berbagai kemungkinan yang akan dihadapi. 

Setiap keputusan investasi mengandung risiko, oleh karena itu investor 

harus melakukan kombinasi investasi yang akan dilakukan dalam suatu portofolio. 

Perbandingan portofolio saham merupakan bentuk investasi yang diminati 

masyarakat investor di berbagai penjuru dunia. Selain turut memiliki perusahaan 

yang bersangkutan, para investor pemegang saham pun dapat menikmati dari 

keuntungan dividen perusahaan maupun dari capital gain, yaitu selisih dari harga 

jual dan harga beli, apabila investor tersebut menjual sahamnya dengan harga 

yang lebih tinggi. 

Saham adalah bentuk atau surat bukti kepemilikan suatu perusahaan. 

Sebuah perusahaan dimiliki oleh para pemegang saham yang jumlahnya bisa 

berjumlah ribuan orang atau juga institusi (berbadan hukum) yang membeli saham 
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tersebut dari bursa saham. Investor yang memiliki saham dikatakan memiliki 

sebagian dari perusahaan tersebut sebagai pemilik saham, ia berhak untuk 

menikmati sebagian dari keuntungan perusahaan sesuai jumlah lembar saham 

yang dipegangnya. 

Banyaknya saham yang terdaftar dalam bursa sering membuat investor 

bingung dalam memilih saham yang baik untuk dimasukan ke dalam 

portofolionya. Oleh karena itu, investor dalam berinvestasi akan memilih saham-

saham yang masuk kedalam indeks yang ada pada pasar modal. Indeks 

Kompas100 adalah merupakan suatu indeks saham dari 100 saham perusahaan 

publik yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (Susanti dan Syahyunan: 

2013). Indeks Kompas100 secara resmi diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia 

(BEI) bekerjasama dengan koran Kompas pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 

2007. Saham-saham yang terpilih untuk dimasukkan dalam indeks Kompas100 ini 

selain memiliki likuiditas yang tinggi, serta nilai kapitalisasi pasar yang besar, 

juga merupakan saham-saham yang memiliki fundamental dan kinerja yang baik. 

Saham-saham yang termasuk dalam Kompas100 diperkirakan mewakili 

sekitar 70-80% dari total nilai kapitalisasi pasar seluruh saham yang tercatat di 

BEI, maka dengan demikian investor bisa melihat kecenderungan arah pergerakan 

indeks dengan mengamati pergerakan indeks Kompas100 Kartajaya (2009:1). 

Pergerakan indeks saham menunjukan dari harga saham-saham yang masuk 

kedalam kelompok kompas 100. Semakin tinggi variasi pergerakan dari harga 

saham kompas 100 semakin besar risiko yang ditanggung oleh investor. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Investor
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Risiko investasi terdiri dari risiko systematic dan unsystematic. Risiko 

systematic ditunjukan oleh risiko pasar. Sedangkan risiko unsystematic adalah 

risiko dari masing-masing saham perusahaan yang ditunjukan oleh faktor struktur 

modal, struktur aset, tingkat likuiditas dan tingkat keuntungan. Dalam risiko dapat 

diminimalisir dengan portofolio sedangkan risiko sistematis tidak dapat 

diminimalisir dengan portofolio. Risiko sistematis ditunjukan oleh risiko pasar. 

Risiko pasar (market risk) dapat diukur dengan beta yang dihitung dari 

fluktuasi return saham dan return pasar. Walaupun risiko sistematik ini tidak bisa 

dihindari, tetapi besarnya dampak terhadap tiap-tiap perusahaan berbeda-beda. 

Oleh karena itu seorang investor harus mampu untuk menganalisis risiko dari 

masing-masing perusahaan cenderung terhadap risiko pasar. Adapun berdasarkan 

survey pendahuluan yang dilakukan oleh penulis berkaitan dengan variasi risiko 

saham indeks kompas 100 dikelompokan sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 Data Empiris Beta Perusahaan Indeks Kompas100  

periode 2009 - 2012 

No Keterangan Jumlah Proporsi 

1 Perubahan Ekstrem Meningkat (> 100% 

per tahun)  

9 9.38 % 

2 Perubahan Ekstrem Menurun  13 12.5 % 

3 Perubahan Fluktuatif (naik turun secara 

bergantian)  

50 50 % 

4 Stabil  28 28.12 % 

 Total 100 100% 

Sumber : idx.co.id dan ICMD 2009 – 2012 

 

Berdasarkan Tabel 1.1, ditemukan fakta dalam rentang waktu tahun 2009 

sampai 2012, sebanyak 9 perusahaan atau 9,38% memiliki nilai beta yang 

meningkat secara ekstrem, 13 perusahaan atau 12,5% memiliki nilai beta yang 

menurun secara ekstrem, 50 perusahaan atau 50% memiliki nilai beta yang 

berfluktuatif naik turun, dan 28 perusahaan atau 28,12% memiliki nilai beta yang 

stabil. 

Adanya pengelompokan variasi beta pada indeks kompas 100 

mengharuskan investor berhati-hati dalam memilih saham yang akan masuk 

kedalam portofolio investasinya. Oleh karena itu, penelitian tentang pemilihan 

portofolio saham indeks kompas 100 menarik untuk diteliti lebih lanjut, sehingga 

penulis mengambil judul dari fenomena di atas sebagai berikut: 
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“Analisis Perbandingan Portofolio Optimal Dengan Menggunakan Model 

Indeks Tunggal dan Model Markowitz (Studi pada Saham Kompas100 di 

Bursa Efek Indonesia Periode Agustus 2009-Juli 2012)". 

 

1.2 Identifikasi  Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka 

permasalahan yang diangkat untuk dibahas pada penelitian ini tentang analisis 

perbandingan portofolio optimal dengan model indeks tunggal dan model 

Markowitz (studi pada saham Kompas100 di Bursa Efek Indonesia Periode 

Agustus 2009-Juli 2012), sehingga penulis mengidentifikasi masalah penelitian 

sebagai berikut: 

1. Berapa tingkat pengembalian yang diharapkan (expected return)  dan risiko 

dengan menggunakan Model Indeks Tunggal. 

2. Berapa tingkat pengembalian yang diharapkan (expected return)  dan risiko 

dengan menggunakan Model Markowitz. 

3. Saham-saham mana yang masuk dalam portofolio optimal dari saham indeks 

kompas 100 berdasarkan Model Indeks Tunggal. 

4. Saham-saham mana yang masuk dalam portofolio optimal dari saham indeks 

kompas 100 berdasarkan Model Markowitz. 

5. Apakah terdapat perbedaan return dan risiko Model Indeks Tunggal dengan 

return Model Markowitz  
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi 

yang relevan mengenai portofolio optimal dengan menggunakan Model Indeks 

Tunggal dan Model Markowitz. Di samping itu maksud penulis menyusun skripsi 

ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menempuh gelar sarjana ekonomi pada 

UniversitasWidyatama Bandung. 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis berapa tingkat pengembalian yang diharapkan (expected 

return)  dan risiko dengan menggunakan Model Indeks Tunggal. 

2. Untuk menganalisis berapa tingkat pengembalian yang diharapkan (expected 

return)  dan risiko dengan menggunakan Model Markowitz. 

3. Untuk menganalisis saham-saham mana yang masuk dalam portofolio optimal 

dari saham indeks kompas 100 berdasarkan Model Indeks Tunggal. 

4. Untuk menganalisis saham-saham mana yang masuk dalam portofolio optimal 

dari saham indeks kompas 100 berdasarkan Model Markowitz. 

5. Untuk menganalisis Apakah terdapat perbedaan return dan risiko Model 

Indeks Tunggal dengan return Model Markowitz  
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna dan 

dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para investor mengenai 

portofolio dalam model indeks tunggal dan Model Markowitz pada saham 

Kompas100, sehingga bisa menentukan portofolio yang optimal. 

2. Bagi Penulis 

Untuk memberikan pengetahuan dalam berinvestasi agar dapat menentukan 

secara tepat keputusan dalam berinvestasi sehubungan dengan risiko yang 

akan dihadapi sehingga mampu memperoleh return sesuai yang 

diharapkannya, Melalui perhitungan dengan Model Indeks Tunggal dan Model 

Markowitz. 

3. Bagi Pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti 

lain yang ingin meneliti dan mengkaji tentang analisis portofolio optimal 

dengan model indeks tunggal dan Model Markowitz. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

Indeks Harga Saham secara sederhana menggambarkan rata-rata turun 

atau naiknya harga saham pada saat tertentu, karena pergerakan indeks suatu 

bursa dapat digunakan untuk melihat aktivitas perdagangan saham dari suatu 

bursa pada saat tertentu. Oleh karena itu, angka indeks harga saham di suatu bursa 
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dapat digunakan untuk membaca kecendrungan pergerakan harga saham, karena 

sedikit atau banyaknya mencerminkan fluktuasi pasar, yaitu mewakili kenaikan 

atau penurunan harga saham dari seluruh saham-saham emiten yang dicatatkan di 

bursa efek. 

Kondisi suatu pasar merefleksikan kondisi ekonomi, maka perubahan 

kondisi ekonomi tentunya akan tercermin pada kondisi pasar. Misalnya kondisi 

pasar modal di Indonesia pada saat ini sedang tidak baik karena adanya pengaruh 

dari keadaan ekonomi di AS yang sedang mengalami resesi sehingga dampak 

yang terjadi di pasar modal Indonesia adalah tidak banyak investor baik dari 

dalam maupun dari luar negeri yang menanamkan modalnya di Indonesia karena 

mungkin mereka takut menghadapi risiko yang besar yang akan dihadapi. Oleh 

karena itu, kondisi pasar mencerminkan harapan para pemodal terhadap kondisi 

ekonomi di masa yang akan datang, atau dengan kata lain, pasar modal sangat 

menentukan nilai kondisi di masa yang akan datang. 

Investasi di pasar modal tidak selalu menguntungkan para investor maka 

para investor akan membandingkan terlebih dahulu antara hasil yang didapat 

dengan besar atau kecilnya risiko yang akan dihadapi sebelum melakukan 

investasi pada saham melalui analisis portofolio. Risiko yang akan dihadapi dalam 

membeli saham selalu berhubungan dengan kemungkinan besar atau kecilnya 

hasil yang diharapkan.  

Menurut Husnan (2005: 161) terdapat 2 risiko yang dihadapi oleh para 

investor di dalam berinvestasi, yaitu : 
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1. Risiko tidak sistematis (Unsystematic Risk) 

Risiko yang dapat dihilangkan dengan mendiversifikasikan investasinya. 

2.  Risiko sistematis (Systematic Risk) 

 Risiko yang selalu ada dan tidak bisa dihilangkan melalui diversifikasi saham. 

  Berdasarkan dari kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis risiko 

tidak sistematis berhubungan langsung dengan emiten yang sahamnya 

diperdagangkan di bursa saham. Jika manajemen berhasil meningkatkan 

keuntungan dan kinerja perusahaan, maka tentu saja saham dari perusahaan itu 

akan diburu oleh para investor. 

 Sedangkan risiko sistematis disebut risiko pasar karena fluktuasi ini 

disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi semua perusahaan yang 

beroperasi. Faktor-faktor tersebut dapat berupa faktor fundamental ekonomi dan 

faktor non fundamental ekonomi. Faktor fundamental ekonomi, misalnya kondisi 

perekonomian seperti nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.  

Sebenarnya pilihan investasi tidak dapat hanya mengandalkan pada 

tingkat keuntungan yang diharapkan. Karena apabila pemodal mengharapkan 

untuk memperoleh tingkat keuntungan yang tinggi maka ia harus bersedia 

menanggung risiko yang tinggi pula. Dalam pemilihan alternative investasi, 

diasumsikan bahwa investor sebagai pengambil keputusan  adalah seorang yang 

risk averter.  

Risk averter lebih menyukai sesuatu yang diperoleh pada saat ini. 

Sehingga untuk setiap tambahan satu unit risiko, ia menuntut adanya kompensasi 

berupa tingkat keuntungan yang lebih besar. Salah satu karaktristik investasi pada 
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sekuritas adalah kemudahan untuk membentuk portofolio investasi, artinya 

investor dapat menyebar (melakukan divesifikasi) investasinya pada berbagai 

kesempatan investasi dengan cara menggabungkan sekuritas-sekuritas ke dalam 

aktivitas investasinya. Seperti yang diungkapkan oleh Jogiyanto (2007:149) 

bahwa: 

“Secara umum risiko mungkin dapat dikurangi dengan 

menggabungkan beberapa sekuritas tunggal ke dalam bentuk 

portofolio.” 

 

Dengan demikian semakin besar kemungkinan penyimpangan maka 

semakin besar pula risikonya. Semakin besar tingkat penyebaran maka investasi 

yang dilakukan semakin berisiko. 

Investasi di pasar modal dapat berupa saham, obligasi, sertifikat-sertifikat 

dana, dan sebagainya. Pasar modal memungkinkan investor mempunyai berbagai 

pilihan investasi dengan melihat dan mempelajari kinerja dan prospek perusahaan 

yang menerbitkan saham sesuai dengan preferensi risiko mereka. Pasar modal 

memungkinkan investor untuk melakukan diversifikasi investasi serta membentuk 

portofolio sesuai dengan risiko yang bersedia mereka tanggung dengan tingkat 

keuntungan yang mereka harapkan. Menurut Sunariyah (2004:180) bahwa: 

”Portofolio merupakan serangkaian kombinasi beberapa aktiva yang 

diinvestasi dan dipegang oleh investor baik perorangan maupun 

lembaga.” 
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Dari definisi tersebut maka hal yang dapat kita ambil adalah dengan 

menginvestasikan dana pada suatu portofolio maka akan memperkecil risiko dari 

yang optimal adalah portofolio yang menghasilkan tingkat keuntungan tertentu 

dengan risiko terendah atau risiko tertentu dengan tingkat keuntungan tertinggi 

Husnan (2005:123). 

Menurut Sunariyah (2004:195) tujuan pembentukan portofolio adalah:  

1. Pada risiko tertentu berusaha mencapai keuntungan semaksimal mungkin.  

2. Pada tingkat keuntungan tertentu berusaha mencapai risiko yang minimal.  

Prinsip portofolio, selain untuk meminimalkan risiko, juga untuk 

memaksimalkan hasil, sebab tidak semua jenis investasi akan meningkatkan 

keuntungan apabila kita menambahkan modal untuk investasi. Untuk membentuk 

portofolio yang optimal, investor harus menentukan portofolio yang efisien 

terlebih dahulu, sedangkan portofolio optimal merupakan portofolio yang dipilih 

seseorang investor dari sekian banyak pilihan yang ada pada kumpulan portofolio 

yang efisien. Portofolio optimal dicapai dengan melakukan simulasi pada 

beberapa sekuritas yang dinilai efisien dengan prosedur perhitungan tertentu. 

Menurut Jogiyanto (2007:180), portofolio yang efisien (optimal) adalah: 

“Portofolio yang memberikan return ekspetasi terbesar dengan 

tingkat risiko yang sudah pasti atau portofolio yang mengandung 

risiko terkecil dengan tingkat return ekspetasi yang sudah pasti .” 

Dalam keadaan pasar modal yang efisien akan terjadi hubungan positif 

antara risiko dan tingkat keuntungan yang diharapkan, keputusan tentang investasi 

yang akan dilakukan oleh investor sangat tergantung pada preferensi investor itu 
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sendiri dengan menganalisis portofolio yang akan dipilihnya dari sejumlah 

portofolio yang menawarkan expected return maksimal untuk berbagai risiko dan 

menawarkan risiko yang minimum untuk berbagai tingkat expected return. 

Untuk menghasilkan diversifikasi sekuritas yang efisien sehingga didapat 

suatu portofolio yang optimal, investor perlu mengestimasi ekspektasi return dari 

saham-saham yang dipertimbangkan. Dalam penelitian ini penyeleksian saham 

dilakukan dengan memilih saham-saham yang masuk ke dalam Indeks 

Kompas100 dengan membandingkan antara penggunaan Model Indeks Tunggal 

dan Model Markowitz.  

Model Markowitz menggunakan beberapa pengukuran statistik dasar 

untuk mengembangkan suatu rencana  portofolio, diantaranya expected return, 

standar deviasi baik sekuritas maupun portofolio, dan korelasi antar return. Teori 

ini memformulasikan keberadaan unsur return dan risiko dalam suatu investasi, 

dimana unsur risiko dapat diminimalisir melalui diversifikasi dan 

mengkombinasikan berbagai instrument investasi kedalam portofolio. Pada tahun 

1952 teori tersebut dipublikasi secara luas pada Journal of Finance. Teori 

Portofolio Markowitz didasarkan atas pendekatan mean (rata-rata) dan variance 

(varian), dimana mean merupakan pengukuran tingkat return dan varian 

merupakan pengukuran tingkat risiko. Teori Portofolio Markowitz ini disebut juga 

sebagai mean-Varian Model, yang menekankan pada usaha memaksimalkan 

ekspektasi return (mean) dan meminimumkan ketidakpastian/risiko (varian) untuk 

memilih dan menyusun portofolio optimal. Setelah return,varians, beta, dan alpha 

masing-masing saham diketahui, langkah selanjutnya untuk menentukan 
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portofolio optimal dengan menggunakan model indeks tunggal adalah Excess 

Return to Beta (ERB) serta menentukan Cut off Rate (Ci). 

Model Indeks Tunggal didasarkan pada pengamatan bahwa harga dari 

suatu sekuritas berfluktuasi searah dengan indeks harga pasar. Hal ini 

menyarankan bahwa return-return dari sekuritas mungkin berkorelasi karena 

adanya reaksi umum (common response) terhadap perubahan-perubahan nilai 

pasar. Dengan dasar ini, return dari suatu sekuritas dan return dari indeks pasar 

yang umum dapat dituliskan. Husnan (2005:104). 

Ri = i + i . Rm + ei 

Notasi : 

i = nilai ekspektasi dari return sekuritas yang independen terhadap return pasar 

i = sensitivitas return suatu sekuritas terhadap return dari pasar 

ei = kesalahan residu yang merupakan variabel acak dengan nilai ekspektasinya 

sama dengan nol atau E (ei) = 0 

Pada pembahasan sebelumnya diketahui bahwa risiko yang dapat 

didiversifikasikan adalah risiko yang tidak sistematik atau risiko spesifik dan unik 

untuk perusahaan. Diversifikasi ini sangat penting untuk investor, karena dapat 

meminimumkan risiko tanpa harus mengurangi return yang diterima. Husnan( 

2005:161). Mean Variance sebagai parameter dalam model ini secara sistematis 

diformulasikan sebagai berikut: 

 
1

2

2






n

xx
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Setelah proporsi masing-masing saham terpilih didapatkan, kemudian 

dihitung perbandingan tingkat pendapatan portofolio yang diharapkan dan didapat 

portofolio yang optimal dari portofolio yang terpilih. 

Dari keadaan tersebut di atas, penulis mencoba untuk menganalisis 

sekuritas-sekuritas untuk dapat menentukan proses pengambilan keputusan dalam 

analisis portofolio yang efisien dengan menggunakan Model Markowitz dan 

Model Indeks Tunggal. Model Indeks Tunggal didasarkan pada pengamatan 

bahwa tingkat keuntungan suatu sekuritas dipengaruhi oleh tingkat keuntungan 

portofolio pasar. Saham cenderung mengalami kenaikan harga jika indeks harga 

saham naik, begitu juga sebaliknya jika indeks harga saham turun maka saham 

akan mengalami penurunan harga. Dalam Single Index Model, bagian dari tingkat 

keuntungan suatu saham yang tidak dipengaruhi oleh perubahan pasar Jogiyanto 

(2007:321). Markowitz menguraikan aturan pemilihan yang rasional dalam 

kondisi ketidakpastian. Kontribusi utama pendekatan ini menunjukan bahwa 

seorang individu bertidak atas dasar utility yang diharapkan dan memilih 

portofolio yang efisien berdasarkan mean dan variance. 

Setiap pemodal memiliki peta indiferen yang memprestasikan minatnya 

atas dasar return dan standar deviasi untuk tiap portofolio yang potensial. 

Portofolio yang berbeda di kurva indeferen yang paling tinggi akan dipilih 

Tandelilin (2007:77). 

Untuk perbedaan Model Indeks Tunggal dan Model Markowitz yang 

terdapat pada jurnal (Susanti dan Syahyunan: 2013) Model Indeks Tunggal 

merupakan teknik untuk mengukur besaran return dan risiko sebuah portofolio 
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dengan asumsi bahwa pergerakan return saham hanya berhubungan dengan return 

pasar. Sedangkan Model Markowitz adalah model konvensional yang diusulkan 

untuk memecahkan masalah portofolio seleksi dengan asumsi bahwa situasi pasar 

saham di masa mendatang dapat didirikan oleh aset masa lalu (Witiastuti:2012).  

Dari uraian di atas dapat disusun berdasarkan bagan kerangka pemikiran 

sebagai beriku: 

Gambar 1.1  

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

   = Diteliti 

......................  = Tidak Diteliti 

 

PASAR MODAL 

INVESTOR 

RETURN RISK 

PORTOFOLIO OPTIMAL 

BERDASARKAN KEDUA METODE 

           RISK 

DAN 

EXPECTED 

RETURN 

MODEL INDEKS 

TUNGGAL DAN 

MODEL MARKOWITZ 



 

16 

 

1.6 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis bisa didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara 

logis diantara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan 

yang dapat diuji Sekaran (2006:135). Berdasarkan uraian kerangka pemikiran 

yang telah diuraikan pada gambar 1.1 maka dapat disimpulakan hipoteris awal 

penelitian ini adalah: 

”Tidak terdapat perbedaan portofolio optimal dengan menggunakan Model 

Indeks Tunggal dan Model Markowitz pada Indeks kompas 100 yang 

terdaftar pada BEI.”  

 

1.7 Metode Penelitian  

Dalam setiap penulisan karya ilmiah haruslah menggunakan metode 

penulisan yang sesuai dengan bidang yang diteliti. Adapaun jenis penelitian yang 

digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian eksplanatory survey. 

Menurut Suhartono (2000:3) metode eksplanatory survey adalah:  

“Suatu penelitian yang mempunyai tujuan untuk menguji hipotesis 

yang menyatakan hubungan sebab akibat antara dua variable atau 

lebih dengan bisa yang kecil dan meningkatkan kepercayaan.” 

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini 

adalah metode deskriptif dan metode komparatif. Pengertian metode deskriptif 

menurut Nazir (2011: 54) adalah: 
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“Suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu 

objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas 

peristiwa pada masa sekarang.”  

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau 

lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antar fenomena yang diselidiki. 

Metode komparatif adalah adanya perbedaan dua kelompok, kemudian 

mencari faktor yang mungkin terjadi penyebab atau akibat dari perbedaan 

tersebut. Zuriah (2006: 57). Alat analisis statistik yang digunakan adalah Uji T-

test independent.  

 

1.8 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di Pojok Bursa Efek Universitas Widyatama                   

Jl. Cikutra No. 204A Bandung, dan memperoleh informasi lainnya yang didapat 

melalui website www.idx.co.id. Sedangkan waktu penelitian dimulai dari bulan 

Oktober 2013 sampai dengan Februari 2014. 

 


