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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

   Lokasi penelitian ini diambil pada perusahaan PT. Victory 

International Futures Kantor Cabang Malang, perusahaan ini bergerak 

dibidang jasa perdagangan Forex, Indeks Saham dan Komoditi 

(Perdagangan Emas dan Perak).  Lokasi penelitian ini terletak di Jln. 

Letdjen Sutoyo Nomor 77 Malang.  

   Adapun pemilihan terhadap lokasi penelitian tersebut didasarkan 

atas pertimbangan dalam memperoleh hasil penelitian terhadap data-data 

yang diperlukan yaitu manajemen risiko investasi Foreign Exchange. 

Disamping itu dalam pengambilan data dalam penelitian ini secara tidak 

langsung juga melalui Bursa Berjangka Jakarta untuk memudahkan 

penelitian. 

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif. Pembahasan ini disajikan dalam bentuk data deskriptif 

yang membahas tentang mekanisme transaksi Forex dan bagaimana 

aplikasi manajemen risiko pada investasi Foreign Exchange (Forex) 

dengan studi pada PT. Victory International Futures Kantor Cabang 

Malang. Metode kualitatif ini akan menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. 
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Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Objek yang 

diteliti dapat berupa individu, kelompok, lembaga atau komunitas tertentu. 

Tujuan studi kasus adalah melakukan penyelidikan secara mendalam 

mengenai subjek tertentu. Lingkup penelitian kemungkinan terkait dengan 

suatu siklus kehidupan atau hanya mencakup bagian tertentu yang 

memfokuskan pada faktor-faktor tertentu atau unsur-unsur dan kejadian 

secara keseluruhan. 

   Dari paparan di atas, dapat dilihat bahwa dalam penelitian ini tidak 

membuat dan menguji hipotesis melainkan hanya mendiskripsikan data 

dan informasi yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber, yaitu 

berusaha mendiskripsikan  secara jelas hal-hal yang berkaitan dengan 

mekanisme transaksi Forex dan manajemen risiko pada investasi Foreign 

Exchange dan juga analisis yang dipakai dan selanjutnya data-data tersebut 

digunakan untuk membuat suatu kesimpulan. Sedangkan data-data dan 

informasi yang ada hanya penulis gunakan sebagai informasi pendukung 

penelitian ini supaya kualitas penelitiannya dapat lebih baik. 

 

C. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

  Jenis Data yang penulis pergunakan dalam penulisan ini 

yaitu data kualitatif. Objek yang dimaksud adalah objek yang apa 

adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat 

peneliti memasuki objek, setelah berada di objek dan setelah keluar 

dari objek yang diteliti relatif tidak berubah. 
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2. Sumber Data 

a. primer, yaitu data yang diperoleh dari obyek penelitian berasal 

dari wawancara secara langsung terhadap Branch Manager, wakil 

pialang, Chief Manager, Marketing Manager  dan trader di PT. 

Victori International Futures Kantor Cabang Malang, mengenai 

penerapan manajemen risiko pada investasi foreign  exchange. 

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan tidak langsung 

yaitu melalui BBJ dan BAPPEBTI yang berhubungan manajemen 

 risiko pada investasi foreign exchange serta menanisme 

dalam melakukan transaksi forex. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

  Dalam usaha pengumpulan data serta keterangan yang diperlukan 

dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data 

sebagai berikut: 

1. Metode Observasi 

  Metode observasi adalah metode pengumpulan data dimana 

peneliti mengadakan pengamatan langsung terhadap suatu objek. 

Adapun observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

observasi secara langsung seperti mengikuti training para investor, 

mengikuti edukasi tentang trading forex yang diadakan oleh PT. 

Victory international futures, demo Trading Forex dan lain 

sebagainya yang berkaitan dengan mekanisme transaksi Forex dan 

aplikasi manajemen risiko dalam investasi Forex di PT. Victory 

International Futures Kantor Cabang Malang. 
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2. Metode Dokumentasi  

  Adapun dokumen yang digunakan dapat berupa buku 

harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan kasus dalam 

pekerjaan sosial dan dokumen lainnya (Hasan 2002:87).Dokumen-

dokumen yang berkaitan dengan mekanisme transaksi dan 

managemen risiko dalam investasi Forex, baik berupa catatan, 

transkip, surat kabar, media internet, dan sebagainya. 

 

E. Teknik Analisis Data 

  Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, karena bertujuan 

untuk menggambarkan karakteristik (ciri-ciri) suatu objek. Objek yang 

dimaksud adalah mekanisme transaksi Forex  dan penerapan manajemen 

risiko investasi Foreign Exchange di PT. Victory International Futures 

Kantor Cabang Malang.  

   Adapun pengukuran yang dipakai sebagai pengukur manajemen 

risiko di PT. Victory International Futures adalah menggunakan analisis 

tehnikal (META 5) dan analisis fundamental.  

  Pembahasan penelitian dimulai dari pengumpulan data terlebih 

dahulu kemudian dilakukan pembahasan secara berulang-ulang mengenai 

masalah yang dimaksud. Agar lebih memberikan pembahasan yang logis, 

sistematis, dan meyakinkan maka analisis yang dilakukan adalah dengan 

mencari jawaban atas permasalahan mengenai mekanisme transaksi Forex 

dan bagaimana manajemen risiko yang diterapkan di PT. Victory 

International Futures dengan mendiskripsikan mekanisme transaksi dan 
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manajemen risiko yang diterapkan di PT. Victory International Futures 

dengan berbagai analisis yang dipakai dalam memanajemeni risiko pada 

Forex.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


