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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

 Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis melakukan penelitian di 

PT Reliance Sekuritas Indonesia, Tbk Malang. Jalan Guntur Nomor 19, 

Oro-oro Dowo, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. Alasan dalam memilih 

tempat penelitian ini karena PT Reliance Sekuritas Indonesia pernah 

ditunjuk pemerintah sebagai agen penjual obligasi negara ritel (ORI), PT 

Reliance Sekuritas Indonesia membebaskan biaya-biaya administrasi 

kepada calon investor obligasi negara ritel (ORI), dan PT Reliance 

Sekuritas Indonesia juga menjalin kerjasama dengan Universitas 

Muhammadiyah Malang.  

 PT Reliance Sekuritas Indonesia, Tbk Malang adalah perusahaan 

efek dengan kegiatan perantara perdagangan efek, baik saham, obligasi, 

maupun pendapatan tetap dan kegiatan penjamin emisi efek, serta 

manajemen investasi dalam pengelolaan dana nasabah. 

B. Jenis Penelitian 

 Sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah 

ditentukan maka jenis penelitian yang akan digunakan adalah metode 

penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk memberikan 

gambaran tentang bagaimana yield obligasi negara ritel (ORI). 

 Penelitian deskriptif merupakan pengumpulan data untuk diuji 

hipotesis atau menjawab pertanyaan yanng mengenai status terakhir dari 

subjek penelitian (Kuncoro, 2013:12). Sedangkan, kuantitatif adalah 

metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan 

antar variabel. Variabel-variabel ini diukurr (biasanya dengan instrumen 
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penelitian) sehingga data yang terdiri dari angka-angka bisa dianalisis 

berdasarkan prosedur statistik (Noor, 2011:38). 

C. Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut : 

a. Jenis Data 

 Jenis data yang disajikan oleh penulis adalah data Kuantitatif. Data 

kuantitatif adalah data yang dapat diukur dalam suatu skala numerik 

(angka), (Kuncoro, 2013:145). 

 Dalam penelitian ini data kuantitatif digunakan untuk 

mendeskripsikan mengenai yield obligas negara ritel (ORI) yang 

diterbitkan pemerintah dan untuk mendeskripsikan mengenai 

keuntungan yang akan didapat investor dengan adanya obligasi negara 

ritel (ORI). 

b. Sumber Data 

 Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh lembaga 

pengumpulan data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna 

data (Kuncoro, 2013:148). Data sekunder yang diperlukan dalam 

penelitian ini adalah data mengenai nilai penerbitan obligasi negara ritel 

(ORI)  seri ORI 010, ORI 011, dan ORI 012 yang masing-masing 

diterbitkan pada tahun 2013, 2014, dan 2015. Data mengenai kupon dan 

harga obligasi negara ritel (ORI) seri ORI 010, ORI 011, dan ORI 012. 

Serta data mengenai bunga deposito pada tahun 2015. Data tersebut 

berupa keterangan pers dari Direktorat Jendral Pengelolaan Utang 

(DJPU), data dari PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk, dan berita dari 

media massa online. 
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D. Populasi dan Sampel 

 Populasi dalam penelitian ini adalah obligasi negara ritel (ORI) 

yang diterbitkan oleh pemerintah dari tahun 2006 sampai dengan 2017 

yaitu : 

Tabel 3.1. Daftar populasi dan sampel penelitian. 

No Seri ORI 

Tanggal 

Penerbitan 

Tanggal Jatuh 

Tempo Kupon Nominal Penerbitan 

1 ORI 001 09 Agustus 2006 8 Agustus 2009 12,05 % Rp. 3.280.000.000.000 

2 ORI 002 28 Maret 2007 28 Maret 2010 9,28 % Rp. 6.233.200.000.000 

3 ORI 003 12 September 2007 12 September 2011 9,40 % Rp. 9.367.695.000.000 

4 ORI 004 12 Maret 2008 12 Maret 2012 9,50 % Rp. 13.455.765.000.000 

5 ORI 005 03 September 2008 15 September 2013 11,45 % Rp. 2.714.875.000.000 

6 ORI 006 12 Agustus 2009 15 Agustus 2012 9,35 % Rp. 8.536.730.000.000 

7 ORI 007 04 Agustus 2010 15 Agustus 2013 7,95 % Rp. 8.000.000.000.000 

8 ORI 008 26 Oktober 2011 15 Oktober 2014 7,30 % Rp. 11.000.000.000.000 

9 ORI 009 10 Oktober 2012 15 Oktober 2015 6,25 % Rp. 12.676.745.000.000 

10 ORI 010 09 Oktober 2013 15 Oktober 2016 8,50 % Rp. 20.205.255.000.000 

11 ORI 011 22 Oktober 2014 15 Oktober 2017 8,50 % Rp, 21.215.910.000.000 

12 ORI 012 21 Oktober 2015 15 Oktober 2018 9,00 % Rp. 27.438.755.000.000 

13 ORI 013 26 Oktober 2016 15 Oktober 2019 6,60 % Rp. 19.691.455.000.000 

14 ORI 014 25 Oktober 2017 15 Oktober 2020 5,85 % Rp. 8.948.660.000.000 

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU). 

 Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah obligasi negara 

ritel (ORI) seri ORI 010, ORI 011, dan ORI 012. Alasan dalam memilih 

obligasi negara ritel (ORI) karena pada seri ORI 010, ORI 011, dan ORI 
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012 telah memenuhi atau melampaui target nilai nominal penerbitan diatas 

Rp 20.000.000.000.000 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian meliputi : 

a. Dokumentasi 

  Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun 

dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, 

mencatat dan menerangkan, menafsirkan dan menghubungkan dengan 

fenomena lain. 

  Teknik ini digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data 

tentang perkembangan obligasi negara ritel yang diterbitkan oleh 

pemerintah. Dan untuk mengetahui perbandingan yield obligasi negara 

ritel dengan deposito. 

b. Kepustakaan 

  Kepustakaan yaitu pengumpulan data melalui buku, jurnal, surat 

kabar, majalah, laporan konferensi, dan publikasi pemerintah yang 

berkaitan dengan topik penelitian. 

  Penulis menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan 

melalui tinjauan dari buku dan jurnal tentang yield obligasi negara ritel 

(ORI). Tinjauan pustaka dilakukan melalui seksi data dan potensi 

obligasi negara ritel (ORI) di PT Reliance Sekuritas Indonesia, Tbk 

Malang. 

c. Wawancara Personal 

 Wawancara personal diartikan sebagai wawancara antar orang, 

yaitu antara penelitian (pewawancara) dengan responden (yang 

diwawancara) yang diarahkan oleh pewawancara untuk tujuan 

memperoleh informasi yang relevan (Kuncoro, 2013:160). 
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 Penulis menggunakan teknik pengumpulan data wawancara 

personal untuk memverifikasi informasi data yang diperoleh mengenai 

yield obligasi negara ritel (ORI). 

F. Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah dengan 

analisis deskriptif kuantitatif. Teknik analisis data merupakan cara 

menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relevan 

untuk digunakan dalam penelitian (Noor, 2011). 

 Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. 

Deskriptif kuantitatif merupakan data yang diperoleh berasal dari 

penelitian langsung pada PT. Reliance Securities Tbk, Malang. Karena 

sesuai dengan data yang diperoleh yaitu melalui dokumentasi serta data 

sekunder dari sumber tertulis lain yang berkaitan dengan masalah yang 

diteliti penulis.  

 Adapun rumus yang digunakan untuk mengetahui perkembangan 

penerbitan obligasi negara ritel (ORI) adalah sebagai berikut : 

GORI =
 nt − nt(−1)

nt(−1)
 x 100 % 

Dengan : 

GORI = Perkembangan nilai obligasi negara ritel (ORI) yang diterbitkan    

    pada periode t. 

𝑛𝑡 = Nilai penerbitan obligasi negara ritel (ORI) pada periode t. 

𝑛𝑡(−1) = Nilai penerbitan obligasi negara ritel sebelum periode t. 

(PT. Reliance Sekuritas Indonesia, Tbk) 

 Untuk membandingkan yield obligasi negara ritel (ORI) dengan 

deposito menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut : 

1. Menghitung yield obligasi negara ritel (ORI) dengan YTM. 
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𝑌𝑇𝑀 =  
𝐶 +

𝑅 − 𝑃
𝑛

𝑅 + 𝑃
2

 𝑋 100 % 

Dengan : 

C = kupon 

N = periode waktu yang tersisa (tahun) 

R = nilai tebus / nilai pada saat jatuh tempo 

P = harga pembelian 

(Darmadji  dan Fakhruddin, 2012:164) 

2. Menghitung return deposito pada jatuh tempo.

Bunga deposito per tahun = nilai investasi x bunga deposito 

Bunga deposito per bulan = nilai investasi x bunga deposito : 12 

Return deposito  = nilai investasi + hasil bunga deposito 

(Kasmir, 2012:96) 

3. Membuat contoh dengan asumsi nilai investasi tertentu.




