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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini, penelitian akan dilakukan dengan 

pengambilan data-data sekunder dari berbagai sumber.pengambilan data 

dilakukan di Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). Adapun masalah 

yang diteliti adalah analisis pertumbuhan investasi Reksa Dana sebelum 

penerapan UU No.36 Tahun 2008 dan setelah penerapan UU No.36 Tahun 

2008. 

B. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data sekunder. Data sekunder dapat diperoleh melalui penelitian publikasi 

ojk.(Otoritas jasa keuangan) Penelitian ini dilakukan dengan mengolah data 

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperoleh dari Bapepam. 

Penelitian juga dilakukan dengan membaca literatur yang ada, buku, jurnal dan 

berbagai sumber yang berhubungan dengan topik skripsi yang dibahas. 

C. Metode Analisis 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode analisis kuantitatif. Dengan menjabarkan data yang 

diperoleh melalui observasi lapangan dengan menggunakan analisis statistik 

melalui suatu bentuk pengujian untuk melihat apakah terdapat perbedaan 

pertumbuhan investasi reksa dana sebelum pelaksanaan UU PPh Nomor 36 
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Tahun 2008 dan sesudah Pelaksanaan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008. 

Data-data yang didapatkan satu persatu dipaparkan dan diuraikan 

sejalan dengan pemikiran penelitian ini : 

1) Menguji perbedaan pertumbuhan investasi reksadana sebelum dan sesudah 

penerapan Undang-undang pajak penghasilan No 36 Tahun 2008 dengan 

periode diambil dua puluh tahun (1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004, 

2005,2006,2007,2008) dan sepuluh tahun setelah (2009 ,2010 ,2011 ,2012 

,2013 ,2014 ,2015 ,2016 ,2017 ,2018 )  berlakunya Undang-undang No.36 

Tahun 2008. 

2) Menjelaskan perkembangan investasi reksadana pada periode 1998- 2018 

D. Pengujian Hipotesis 

Paired sempel test merupakan salah satu alat uji yang digunakan untuk 

menguji hipotesis komparatif dua sampel yang independen bila datanya 

berbentuk ordinal. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan 

statistik Nonparametris karena data yang diuji berbentuk nominal atau ordinal 

dan tidak berlandaskan data harus normal sugiyono (2009:293). 

Proses pengambilan keputusan diantaranya: 

1. Hipotesis 

Ha : Terdapat perbedaan Pertumbuhan investasi reksa dana sebelum dan 

sesudah Pelaksanaan UU pajak penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 

berbeda secara nyata 

2. Dasar pengambilan keputusan 

Dengan membandingkan angka t hitung pada tabel test statistik dan 
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T tabel 

Jika Th < Ttabel maka Ho ditolak  

Jika Th > Ttabel maka Ho diterima 

3. Keputusan:

Dengan membandingkan angka T hitung pada tabel test 

statisticdan T tabel.Jika Th < Ttabel dengan resiko kekeliruan 5%. Artinya, 

tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pertumbuhan investasi 

reksa dana padaa saat sebelum dan sesudah penerapan UU No.36 Tahun 

2008. 


