
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada 21 Mei 2013 Bursa Efek Indonesia mengalami peristiwa penting 

dimana IHSG mencapai level 5.251,296 dimana level tersebut merupakan yang 

tertinggi sepanjang sejarah pasar modal di Indonesia (Aliya, 2013). 

Peristiwa tersebut diiringi dengan pendapatan per kapita Indonesia yang 

terus tumbuh dari tahun ke tahun diharapkan menjadi pemicu untuk membangun 

kesadaran investasi masyarakat Indonesia yang masih sangat rendah saat ini. 

Sebagai ilustrasi, di Indonesia, masyarakat yang mengantongi uang Rp 500 juta, 

umumnya mengalokasikan 70% dananya pada produk berbasis deposito. Dengan 

nilai yang sama, masyarakat China justru menyimpan 50% dari dana tersebut ke 

dalam produk investasi (Suryana, 2013). 

Namun bukanlah hal yang mudah untuk menyadarkan masyarakat Indonesia 

akan pilihan investasi selain tabungan ataupun deposito. Berbagai macam produk 

investasi bermasalah yang akhirnya merugikan masyarakat sebagai investor sudah 

sering terjadi, baik itu produk investasi dari lembaga perbankan maupun dari 

lembaga non bank. 

Kasus Reksa Dana Antaboga dari Bank Century tahun 2008, dan kasus 

Reksa Dana Falcon Asia Optima Plus dari PT. Falcon Asia Resources 

Management tahun 2011 adalah beberapa contoh produk Reksa Dana yang 

bermasalah di Indonesia. Dan hingga bulan September 2013, Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) telah menerima laporan 350 produk investasi bodong (Gunawan, 

2013). 

Kasus kasus investasi tersebut menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat 

akan produk investasi alternatif selain tabungan dan deposito, selain itu rendahnya 

edukasi masyarakat tentang investasi dan produknya menjadi faktor tambahan 
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yang menyebabkan kesadaran masyarakat Indonesia tentang investasi tetap 

rendah. 

Alasan – alasan tersebut menjadi salah satu faktor pendorong terbentuknya 

OJK (Otoritas Jasa Keuangan). OJK merupakan sebuah lembaga keuangan yang 

terbentuk berdasarkan UU no 23 tahun 2011 yang salah satu tugasnya adalah 

melindungi setiap kepentingan konsumen dan masyarakat. Sehingga konsumen 

dan masyarakat merasa aman berhubungan dengan lembaga keuangan. Dengan 

tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan maka hal 

tersebut juga akan memberikan pengaruh yang signifikan bagi perkembangan 

lembaga keuangan. 

OJK juga bertugas untuk memberikan edukasi dan panduan bagi masyarakat 

awam mengenai sebuah pilihan investasi yang menguntungkan, aman, dan teruji 

kinerjanya dari waktu ke waktu. Investasi - investasi yang memenuhi kriteria 

tersebut dan paling menjanjikan saat ini berada di pasar modal. Selain mempunyai 

peranan yang penting bagi kemajuan ekonomi nasional di Indonesia, kehadiran 

pasar modal menjadi alternatif investasi bagi para investor di saat tingkat suku 

bunga bank yang terus menurun (Cakrie, 2013). 

Salah satu investasi di pasar modal yang cukup menarik bagi investor adalah 

Reksa Dana. Menurut Undang – Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 pasal 1 

ayat 27, Reksa Dana didefinisikan sebagai “wadah yang dipergunakan untuk 

menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan 

dalam portofolio efek oleh manajer investasi”. 

Reksa Dana menawarkan berbagai kebijakan investasi sesuai dengan 

konsentrasi portofolio yang terkandung di dalamnya, seperti : Reksa Dana Saham, 

Reksa Dana Campuran, dan Reksa Dana Pendapatan Tetap. Tingkat pengembalian 

investasi berbagai jenis Reksa Dana berdasarkan konsentrasi portofolionya dapat 

dilihat pada tabel 1.1. 
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Tabel 1.1 

Tingkat Pengembalian Berbagai Jenis Reksa Dana 

Periode 2 Januari 2001 – 14 Agustus 2012 

 
     Sumber : www.infovesta.com, rudiyanto.blog.kontan.co.id 

 

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa apabila dibandingkan dengan jenis 

Reksa Dana yang lain, Reksa Dana Saham memiliki tingkat pengembalian yang 

paling tinggi. Hal ini terlihat dari nilai median return disetahunkan Reksa Dana 

Saham periode 1 , 3, dan 5 tahun yang berada diatas Reksa Dana Campuran & 

Reksa Dana Pendapatan Tetap. Tingginya tingkat pengembalian membuat Reksa 

Dana Saham menjadi sangat menarik untuk dijadikan sebagai pilihan investasi. 

Namun tingkat pengembalian Reksa Dana Saham yang tinggi ini diimbangi pula 

dengan tingginya risiko yang ditanggung. 

Risiko pada sebuah produk investasi salah satunya bisa dilihat dari tingkat 

volatilitas harga yang terjadi. Jones dan Wilson (1989) menyebutkan bahwa 

volatilitas adalah besarnya perubahan harga atau persentase perubahan harga. 

Volatilitas yang tinggi menandakan risiko yang tinggi, sebaliknya volatilitas yang 

rendah berarti risiko yang rendah. 
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Gambar 1.1 memperlihatkan perbandingan antara return Reksa Dana Saham 

dengan Suku Bunga SBI periode tahun 2008 s.d. 2012, dimana jelas terlihat 

bahwa return Reksa Dana Saham menunjukkan volatilitas yang tinggi sedangkan 

volatilitas return yang rendah ditunjukkan oleh Suku Bunga SBI. Jika 

dihubungkan dengan pendapat Jones dan Wilson, maka dapat kita artikan bahwa 

Reksa Dana Saham memiliki risiko investasi yang tinggi, sedangkan Suku Bunga 

SBI memiliki risiko investasi yang rendah. 
 

Gambar 1.1 

Perbandingan Rata-Rata Return Reksa Dana Saham dan SBI 

Periode Tahun 2008  - 2012 

 
     Sumber : www.infovesta.com, pusatdata.kontan.co.id, data diolah 

 

Perbandingan antara rata-rata return pada Reksa Dana Saham dan Suku 

Bunga SBI diatas sejalan dengan konsep risk-return tradeoff yang menyatakan 

bahwa risiko yang rendah akan memberi return yang kecil, dan risiko yang lebih 

tinggi akan memberikan kemungkinan return yang lebih besar. 

Ada beberapa risiko yang terkandung dan melekat pada produk Reksa Dana 

yang perlu kita ketahui, antara lain : risiko pasar, risiko efek, risiko likuiditas, 

risiko inflasi, dan risiko manajer investasi. 
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Risiko Pasar merupakan risiko yang timbul dari kemungkinan adanya 

perubahan kondisi pasar yang merupakan hasil dari perkembangan global, 

regional atau perkembangan ekonomi nasional; perubahan kebijakan pemerintah 

atau kondisi politik; pergerakan suku bunga secara umum; sentimen investor yang 

luas, dan guncangan eksternal (misalnya: bencana alam , perang dan lain-lain). 

Risiko Efek yang bisa terjadi contohnya adalah kemungkinan default 

perusahaan penerbit pada pembayaran kupon dan/atau pokok obligasi, dan 

implikasi dari peringkat kredit perusahaan yang di downgrade. 

Risiko Likuiditas dapat didefinisikan sebagai seberapa mudah sebuah efek 

dapat dijual pada atau mendekati nilai wajarnya tergantung pada volume yang 

diperdagangkan di bursa. 

Risiko Inflasi adalah risiko potensi kerugian daya beli investasi karena 

terjadinya kenaikan rata-rata harga konsumsi. Dan yang terakhir adalah Risiko 

Manajer Investasi, risiko ini muncul karena kinerja setiap Reksa Dana sangat 

bergantung antara lain pada, pengalaman, pengetahuan, keahlian, dan teknik / 

proses investasi yang diterapkan oleh manajer investasi, dan setiap kekurangan 

dari syarat tersebut akan berdampak buruk pada kinerja Reksa Dana sehingga 

akan merugikan investor. Dengan adanya risiko – risiko tersebut, maka dalam 

proses pemilihan produk Reksa Dana Saham yang akan dijadikan sebagai tujuan 

investasi, sangatlah penting bagi calon investor untuk mengetahui metode 

penilaian kinerja Reksa Dana yang mampu meminimalisir risiko. 

Salah satu metode penilaian kinerja Reksa Dana adalah metode Raw Return. 

Metode ini mengukur kinerja Reksa Dana hanya dengan membandingkan antara 

return yang diperoleh pada sebuah periode tertentu dengan periode sebelumnya, 

semakin besar nilai positif return-nya maka semakin baiklah kinerja Reksa Dana 

tersebut. Metode Raw Return hanya menggunakan unsur return dalam 

perhitungannya, sementara unsur risiko tidak dimasukkan. 

Namun dengan banyaknya jenis risiko yang ada menyebabkan penilaian 

kinerja sebuah produk Reksa Dana tidak lagi cukup apabila hanya mengandalkan 

unsur return atau tingkat pengembalian saja. Unsur risiko haruslah dimasukkan 

sebagai salah satu faktor utama dalam penilaian kinerja Reksa Dana. 
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Risk-Adjusted Return adalah sebuah konsep pengukuran kinerja portofolio 

yang menggabungkan return dan risiko dalam sebuah perhitungan, sehingga dapat 

diketahui seberapa besar risiko yang terlibat untuk menghasilkan sejumlah 

keuntungan tertentu. Beberapa metode pengukuran kinerja yang termasuk ke 

dalam Risk-Adjusted Return antara lain adalah Treynor, Sharpe, Jensen, Sortino 

dan EROV. Masing – masing metode tersebut memiliki cara perhitungan dan jenis 

risiko yang berbeda – beda.  

Metode Treynor mengukur kinerja Reksa Dana dengan menggunakan beta 

sebagai ukuran risikonya. Beta adalah sebuah ukuran volatilitas atau risiko 

sistematis dari sebuah sekuritas atau portofolio dalam perbandingannya dengan 

pasar secara keseluruhan. Dalam arti lain, beta mewakili risiko sistematis yang 

sulit dihindari, dan tidak dapat didiversifikasikan.  

Metode Sharpe hampir identik dengan metode Treynor, namun 

perbedaannya adalah kinerja Reksa Dana pada metode Sharpe diukur dengan 

menggunakan standard deviation sebagai ukuran risikonya. Standard deviation 

mewakili risiko total yang mencakup risiko sistematis dan risiko tidak sistematis, 

berbeda dengan beta yang hanya mewakili risiko sistematis yang melekat pada 

sebuah sekuritas atau portofolio. 

Metode Jensen mengukur kinerja Reksa Dana dengan mencari selisih antara 

hasil investasi aktual dengan hasil investasi yang diharapkan untuk level beta 

tertentu. Sama seperti metode Treynor, beta juga digunakan sebagai ukuran risiko 

pada metode Jensen. 

Pada metode Sortino, ukuran risiko yang digunakan adalah downside 

deviation yang mana merupakan turunan dari standard deviation. Jika standard 

deviation mengukur seluruh penyimpangan dari sebuah rata – rata return 

investasi, maka downside deviation hanya berfokus pada tingkat return yang 

berada dibawah tingkat return investasi yang diinginkan. 

Metode EROV hampir identik dengan metode Sharpe, namun perbedaannya 

adalah kinerja Reksa Dana pada metode EROV diukur dengan menggunakan 

Value-at-Risk (VAR) sebagai ukuran risikonya. VAR diartikan sebagai kerugian 



7 
 

terburuk dari suatu portofolio aset pada suatu jangka waktu tertentu dengan suatu 

tingkat kepercayaan tertentu. 

Dalam proses penilaian kinerja Reksa Dana, selain unsur return dan risiko, 

unsur tambahan lainnya yang cukup penting untuk diperhatikan adalah umur 

Reksa Dana atau periode waktu penilaian yang digunakan. Waelan (2009) 

menyatakan bahwa kinerja jangka pendek (bulanan, tiga bulanan, enam bulanan, 

dan tahunan) Reksa Dana Saham di BEI bukanlah peramal yang baik untuk 

kinerja berikutnya, sedangkan kinerja jangka panjang (dua tahunan dan tiga 

tahunan) adalah peramal yang baik untuk kinerja berikutnya. Dengan demikian 

maka proses penilaian kinerja yang menggunakan periode yang panjang akan 

menghasilkan peringkat Reksa Dana Saham yang lebih reliable bagi calon 

investor. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Simforianus dan Hutagaol (2008) 

berdasarkan metode raw return, sharpe, treynor, jensen, dan sortino, kemudian 

penelitian oleh Wahdah dan Hartanto (2012) berdasarkan metode sharpe, treynor, 

dan jensen, serta penelitian oleh Hendrawan (2013) berdasarkan metode sharpe, 

treynor, jensen, dan appraisal dengan melakukan pemeringkatan menghasilkan 

peringkat reksa dana yang berbeda-beda karena ketiga penelitian selain 

menggunakan metode analisa kinerja reksa dana yang berbeda juga menggunakan 

periode data yang berbeda pula. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hasyim (2012) berdasarkan 

metode treynor, kemudian penelitian oleh Meytasari (2013) berdasarkan metode 

erov, sortino, dan sharpe dengan melakukan perbandingan menghasilkan 

kesimpulan yang sama, yakni kinerja reksa dana saham berbeda dengan kinerja 

pasarnya (IHSG). Selain itu Meytasari (2013) juga memberi kesimpulan bahwa 

tidak ada perbedaan antara kinerja reksa dana yang dihasilkan oleh metode erov, 

sortino, dan sharpe. 

Dari seluruh penelitian yang disebutkan di atas, hanya penelitian yang 

dilakukan oleh Simforianus dan Hutagaol (2008) yang menggunakan 5 metode 

pengukuran kinerja dan periode waktu yang panjang, yaitu 6 tahun, serta hanya 
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penelitian yang dilakukan oleh Meytasari (2013) yang melakukan perbandingan 

kinerja reksa dana yang dihasilkan oleh masing-masing metode. 

Adapun untuk ringkasan penelitian terdahulu disajikan didalam tabel 1.2 di 

bawah ini.  

Tabel 1.2 

Penelitian Terdahulu 

 

NO
1 Peneliti (tahun)

Judul

Periode Reksa Dana
Metode
Hasil

2 Peneliti (tahun)
Judul
Periode Reksa Dana
Metode
Hasil

Sharpe, Treynor, Jensen
Urutan Reksa Dana Saham kinerja terbaik menurut Sharpe dan Treynor :
Panin Dana Maksima, Panin Dana Prima
Urutan Reksa Dana Saham kinerja terbaik menurut Jensen :
Panin Dana Maksima, Panin Dana Prima, Manulife Saham Andalan

2008 - 2010

Danareksa Mawar, Fortis Ekuitas, Fortis Pesona, Phinisi Dana Saham,
Schroder Prestasi Plus, Si Dana Saham, Rencana Cerdas, Bahana Dana Prima,
Panin Dana Maksima, Trim Kapital, ABN Amro Indonesia Dana Saham
Urutan peringkat Reksadana unggulan menurut Sharpe :
Fortis Pesona, Schroder Pestasi Plus, Fortis Ekuitas, Phinisi Dana Saham,
Rencana Cerdas, Dana Reksa Mawar, Trim Kapital, Si Dana Saham, Bahana
Dana Prima, Panin Dana Maksima
Urutan peringkat Reksadana unggulan menurut Treynor :
Fortis Pesona, Panin Dana Maksima, Schroder Prestasi Plus, Trim Kapital,
Fortis Ekuitas, Phinisi Dana Saham, Dana Reksa Mawar, Rencana Cerdas,
Master Dinamis, Bahana Dana Prima, Si Dana Saham
Urutan peringkat Reksadana unggulan menurut Jensen :
Fortis Pesona, Schroder Prestasi Plus, Trim Kapital, Phinisi Dana Saham,
Panin Dana Maksima, Rencana Cerdas, Si Dana Saham, Fortis Ekuitas dan
Bahana Dana Prima. Dana Reksa Mawar
Urutan peringkat Reksadana unggulan menurut Sortino :
Fortis Pesona, Schroder Prestasi Plus, Dana Reksa Mawar, Fortis Ekuitas,
Bahana Dana Prima, Trim Kapital, Si Dana Saham, Rencana Cerdas, Panin
Dana Maksima
Wahdah dan Hartanto (2012)
Analisis Pengukuran Kinerja Reksa Dana Saham di Indonesia

Urutan peringkat Reksadana unggulan menurut Raw Return :

KETERANGAN
Simforianus dan Hutagaol (2008)
Analisis Kinerja Reksa Dana Saham dengan Metode Raw Return, Sharpe, 
Treynor, Jensen, dan Sortino
2002 - 2007
Raw Return, Sharpe, Treynor, Jensen, Sortino
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NO
3 Peneliti (tahun)

Judul
Periode Reksa Dana
Metode
Hasil

4 Peneliti (tahun)
Judul
Periode Reksa Dana
Metode
Hasil

5 Peneliti (tahun)
Judul

Periode Reksa Dana
Metode
Hasil

Mandiri Investa Aktif, Schroder Dana Investasi Plus
Reksa Dana Saham yang mempunyai kinerja terbaik menurut Appraisal :

Evaluasi Kinerja Reksa Dana Saham di Indonesia dengan Metode EROV, 
Sortino, dan Sharpe
2008 - 2012
EROV, Sortino, Sharpe

2. Antara metode EROV, Sortino, Sharpe dengan kinerja pasar (IHSG)
terbukti signifikan memiliki perbedaan baik secara simultan maupun parsial,

1. Kinerja Reksa Dana Saham dengan metode EROV, Sortino, dan Sharpe
selama periode 2008-2012 secara simultan tidak terdapat perbedaan,

3. Apabila ingin berinvestasi pada Reksa Dana Saham, maka peneliti
menyarankan untuk berinvestasi pada Panin Dana Maksima, maupun
Syailendra Dana Prestasi Plus.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

Mandiri Investa Aktif, Si Dana Saham, Schroder Dana Investasi Plus
Meytasari (2013)

2009 - 2010

KETERANGAN
Hasyim (2012)
Penilaian Kinerja Saham : Pendekatan Model Treynor

Reksa Dana Saham kinerja terbaik menurut Sharpe, Treynor, dan Jensen :

Treynor
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah :
1. Kinerja saham berbeda dengan kinerja pasar,
2. Tidak semua perusahaan memiliki kinerja lebih baik dari kinerja pasar,
3. Lebih banyak perusahaan yang memiliki kinerja di bawah kinerja pasar,
4. Urutan Reksa Dana yang memiliki kinerja di atas kinerja pasar :

2006 - 2007
Sharpe, Treynor, Jensen, Appraisal

Portfolio Performance Evaluation  Pada Reksadana Saham

BNI Dana Berkembang, Manulife Saham Andalan, BNP Paribas Infrastruktur
Plus, BNP Paribas Ekuitas, PNM Ekuitas Syariah, Phinisi Dana Saham, Dana
Ekuitas Prima
Hendrawan (2013)

 

     Sumber : diolah 

 

Berangkat dari hal itulah penulis tertarik melakukan penelitian “Analisis 

Kinerja Reksa Dana Saham dengan Metode Raw Return, Sharpe, Treynor, 

Jensen, Sortino, dan EROV” sehingga diharapkan nantinya hasil penelitian ini 

dapat memberikan informasi kepada calon investor mengenai Reksa Dana Saham 

yang memiliki kinerja paling baik serta konsisten dari tahun 2008 – 2013. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 

 

1. Bagaimana kinerja Reksa Dana Saham periode tahun 2008-2013 

menurut masing masing metode Raw Return, Sharpe, Treynor, Jensen, 

Sortino dan EROV jika dibandingkan dengan benchmark-nya ? 

 
2. Apakah terdapat konsistensi kinerja Reksa Dana Saham menurut 

metode Raw Return, Sharpe, Treynor, Jensen, Sortino, dan EROV pada 

periode tahun 2008-2013 ? 

 
3. Bagaimana peringkat Reksa Dana Saham pada periode tahun 2008–

2013 menurut metode Raw Return, Sharpe, Treynor, Jensen, Sortino, 

dan EROV ? 

 
4. Apakah terdapat perbedaan kinerja Reksa Dana Saham dengan metode 

Raw Return, Sharpe, Treynor, Jensen, Sortino dan EROV selama 

periode tahun 2008-2013 ? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud diadakannya penelitian ini adalah untuk mengolah, menganalisa, 

dan menginterpretasikan data dalam rangka menyusun skripsi sebagai salah satu 

syarat dalam menempuh ujian sarjana pada Program Studi Manajemen, Fakultas 

Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja Reksa Dana Saham periode tahun 

2008-2013 menurut masing masing metode Raw Return, Sharpe, 

Treynor, Jensen, Sortino, dan EROV jika dibandingkan dengan 

benchmark-nya, 
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2. Untuk mengetahui apakah terdapat konsistensi kinerja Reksa Dana 

Saham menurut metode Raw Return, Sharpe, Treynor, Jensen, Sortino, 

dan EROV pada periode tahun 2008-2013, 

 
3. Untuk mengetahui bagaimana peringkat Reksa Dana Saham pada 

periode tahun 2008–2013 menurut metode Raw Return, Sharpe, 

Treynor, Jensen, Sortino, dan EROV, 

 
4. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja Reksa Dana 

Saham yang dihitung menggunakan metode Raw Return, Sharpe, 

Treynor, Jensen, Sortino, dan EROV pada periode tahun 2008-2013. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

 

a. Bagi Penulis 

Penulis dapat mengetahui, memahami dan menambah wawasan 

mengenai metode pemeringkatan Reksa Dana Saham berdasarkan 

kinerjanya.  

 

b. Bagi Pembaca 

Penelitian ini dapat menjadi informasi dan panduan bagi para pembaca 

yang ingin melakukan investasi di Reksa Dana, khususnya pada 

instrumen Reksa Dana Saham. 

 

c. Bagi Perusahaan Investasi 

Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

menentukan kebijakan yang harus diambil perusahaan agar dapat 

meningkatkan kinerja. 
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1.5 Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah comparative 

dengan metode deskriptif dan verifikatif. Adapun pengertian komparatif menurut 

Nazir (2009), yaitu : 

“Penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin 

mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisis 

faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.” 

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa metode 

komparatif merupakan suatu penelitian yang menjelaskan sebab akibat untuk 

mencari perbedaan atau fenomena dengan menganalisis suatu faktor-faktor 

tertentu. 

Menurut Sugiyono (2008), Penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih 

(independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel 

yang lain. 

Sedangkan Rasyad (2003) mengemukakan bahwa verifikatif merupakan 

metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan kausalitas antar 

variabel suatu pengujian hipotesis melalui suatu perhitungan statistik sehingga 

didapat hasil kesimpulan yang menunjukan hipotesis tersebut ditolak atau 

diterima. 

 

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan daerah pengamatan tempat diadakannya 

penelitian untuk mengumpulkan data. Pada penyusunan skripsi ini lokasi 

penelitian yang dilakukan penulis adalah pada website Bursa Efek Indonesia 

(http://www.idx.co.id), Bloomberg (http://www.bloomberg.com), dan Infovesta 

(http://www.infovesta.com). Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada bulan 

Mei 2014 sampai dengan Agustus 2014. 


