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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Untuk melakukan penelitian Tugas Akhir ini, penulis melakukan 

penelitian di PT. Reliance Sekuritas Indonesia, Tbk Malang. Bertempat di 

jalan Guntur nomor 19 Oro-oro Dowo, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. PT. 

Reliance Sekuritas Indonesia, Tbk Malang adalah perusahaan yang melayani 

perantara perdagangan efek, perantara perdagangan obligasi, Riset, dan Bank 

Investasi. Alasan penulis memilih tempat ini berdasarkan objek penelitian 

yang memerlupakan informasi tentang perdagangan efek dan ketersediaan 

data  dan di PT. Reliance Sekuritas Indonesia, Tbk Malang juga berkerjasama 

dengan Universitas Muhammadiyah Malang.   

 

B. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini sesuai perumusan masalah dan tujuan penelitian 

yang telah ditentukan.Maka jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian 

deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah pengumpulan data untuk diuji 

hipotesis atau menjawab pertanyaan yang mengenai status terakhir dari subjek 

penelitian (Kuncoro,2013:12). Sedangkan, kuantitatif merupakan metode 

untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antara 

variabel. Variabel-variabel ini diukur (biasanya dengan instrumen penelitian) 

sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan 

prosedur statistik (Noor,2011:38). 
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C. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan Sumber Data yang digunakan ialah sebagai berikut : 

a. Jenis Data 

Pengertian data kualitatif menurut Sugiyono (2015) adalah data yang 

berbentuk kata, skema, dan gambar. Data kualitatif penelitian ini berupa nama 

dan alamat obyek penelitian. Peneliti menggunakan jenis data ini karena sesuai 

dengan permasalahan dan untuk mengukur atau menghitung secara langsung, 

berupa informasi atau penjelasan yang sajikan dengan angka. 

b. Sumber Data 

1) Data Primer 

Sumber data yang digunakn ialah data primer, karena data 

analisis teknikal merupakan penelitian yang dikumpukan sendiri oleh 

seorang peneliti yang langsung dari tempat objek penelitiannya. 

2) Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh 

lembaga pengumpulan data dan dipublikasikan kepada masyarakat 

pengguna data (Kuncoro,2013:148). Data ini diperlukan oleh peneliti 

untuk melihat data perkembangan pergerakan harga saham. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data meliputi : 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informassi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontrubusikan 

makna dalam satu topik tertentu (Sugiyono, 2013 : 231). 



21 
 

Penulis menggunakan teknik wawancara untuk mendapatkan 

informasi yang lebih akurat dari narasumber yang memahami tentang 

analisis teknikal. 

2. Dokumentasi  

Teknik Dokumentasi ialah mengumpulkan dokumen-dokumen 

dengan menggunakan bukti yang akurat dari sumber-sumber informasi 

yang sesuai dengan peneltian tersebut. Penulis menggunakn teknik ini agar 

dapat menggumpulkan data tentang analisis teknikal untuk 

mengoptimalkan return saham. 

3. Kepustakaan 

Teknik kepustakan ini digunakan untuk mengumpulkan data 

memlalui buku, jurnal, koran pasar modal, laporan pasar modal dan lain-

lainnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Tinjauan pustaka yang 

dilakukan penulis dengan melalu seleksi data analisis teknikal di PT. 

Reliance Sekuritas Indonesia, Tbk Malang. 

 

E. Teknik Analisa Data 

Teknik Analisa Data yang digunakan ialah analisis Deskriptif 

Kualitatif.Data yang diperoleh berasal dari hasil penelitian secara langsung di 

PT. Reliance Securities Tbk. Malang.Karena sesuai dengan rumusan masalah 

teknik analisis data yang digunakan ialahchartnexus dengan beberapa 

indikator, seperti Stochastic, Moving Average, MACD, dan RSI. 

 


