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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kantor perusahaan jasa keuangan perdagangan 

berjangka PT Victory International Futures cabang Malang yang beralamatkan 

di Jalan Letjen Sutoyo No. 77 kav.b, Malang. Lokasi ini dipilih karena 

berdasarkan pada sumber data tentang perusahaan jasa keuangan perdagangan 

berjangka yang masih dipandang buruk oleh sebagian masyarakat tentang 

perdagangan berjangka komoditi dan kurangnya pemahaman terhadap 

pengelolaan dana terhadap pasar berjangka. Sedangkan di luar negeri, pasar 

berjangka merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang berpeluang bagus dan 

salah satu penggerak ekonomi terhadap suatu negara.  

Sehingga penulis tertarik untuk memilih lokasi penelitian pada PT Victory 

International Futures Malang, agar mengetahui tentang pasar berjangka dan 

pengelolaan dana terhadap tranksaksi perdagangan berjangka. Sehingga 

memudahkan penulis untuk menyusun Tugas Akhir dengan judul Money 

Management untuk Meminimalisir kerugian pada PT Victory International 

Futures Malang.  

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian penulisan 

Tugas Akhir ini adalah Deskriptif. Menurut Nazir (1998), “Penelitian deskriptif 
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adalah metode meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, 

suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan 

antarfenomena yang diselidiki”. 

 

C. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis data  

Jenis data yang dilakukan oleh penulis ini adalah data Kualitatif. Data 

Kualitatif menurut Moleong (2005), “Penelitian Kualitatif adalah penelitian 

yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain – 

lain secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata dan 

Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan metode alamiah”. 

Yang artinya, penelitian kualitatif berdasarkan pada data lapangan dan 

menggunakan teori yang sudah ada sebagai pendukungnya, kemudian hasil 

akan muncul teori dari data yang dijabarkan. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang didapatkan oleh penulis berupa data primer dan 

data sekunder. Menurut Umi Narimawati (2008) “sumber data primer 

adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak 

tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file. Data ini 
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harus dicari melalui narasumber”. Sumber data primer dalam penulisan ini 

berupa wawancara secara langsung dengan pegawai perusahaan 

perdagangan berjangka dalam proses memanajemen dana pada tranksaksi 

di perdagangan berjangka. 

Data sekunder menurut Uma Sekaran (2011), catatan atau 

dokumentasi suatu perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industry oleh 

media, situs web, internet dan seterusnya. Sumber data sekunder yang 

didapatkan oleh penelitian ini berupa UU perdagangan berjangka, dan 

website resmi perusahaan.  

 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Penulis melakukan teknik pengumpulan data pada penelitian ini yang 

diantaranya sebagai berikut : 

1. Pustaka 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari, memilah 

dan membandingkan antara sumber informasi tertulis seperti ; Undang – 

undang, keputusan Bappebti, mekanisme tranksaksi perdagangan berjangka 

serta literatur-literatur yang mendukung pada penulisan ini. Teknik ini 

digunakan guna memperoleh pengetahuan tentang pengertian dasar, 

landasan teori, serta konsep yang digunakan dalam melakukan evaluasi 

permasalahan yang diteliti penulis. 
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2. Wawancara  

Teknik ini dilakukan dengan mengadakan wawancara secara langsung 

kepada karyawan yang bertugas sebagai financial planner atau broker pada 

PT Victory International Futures cabang Malang, yang berkompeten 

dibidangnya, dan dapat memberikan informasi secara detail dan akurat, dan 

pihak – pihal lain yang memiliki pengetahuan terkait penulisan ini. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis menggunakan metode 

kualitatif deskriptif dengan tahapan menggunakan metode interaktif Miles 

Huberman dan Saldana (2014) yang tahapannya sebagai berikut : 

1. Tahap Pengumpulan Data atau Data Collection 

Hal pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan data. Penulis 

melakukan pengumpulan data dengan pustaka dan wawancara. Pustaka 

dilakukan untuk memilah teori, undang – undang dan teknik manajemen 

dana yang berkaitan dengan perdagangan berjangka. Wawancara bertujuan 

untuk menganalisa praktek manajemen dana perdagangan berjangka pada 

PT Victory International Futures Malang. Hasil dari wawancara 

dibandingkan dengan pustaka yang dipelajari. 

2. Tahap Kondensasi Data 

Tahapan selanjutnya adalah kondensi data, dimana setelah penulis 

mengumpulkan data, data tersebut akan ditelaah dengan melakukan proses pemilihan, 

penyederhanaan, dan diubah menjadi rangkuman, tabulasi, dan gambar. 
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Data yang telah diubah tersbut disesuaikan dengan fokus penulisan yang 

dilakukan oleh penulis ini. Data – data yang tidak berkaitan dengan fokus 

penulisan ini akan diabaikan sehingga data yang disajikan hanya 

berhubungan dengan judul penelitian penulis.  

3. Tahap Penyajian Data  

Selanjutnya data akan pada tahap penyajian data. Penyajian data ini 

berisi kumpulan informasi yang berbentuk laporan hasil dari penelitian. 

Dalam tahapan ini penulis menyajikan data sesuai dengan format laporan 

yang ditentukan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Malang. Sehingga informasi yang disajikan ini dapat 

dipelajari oleh berbagai pihak. 

4. Tahap Penarikan Kesimpulan 

Tahap penarikan kesimpulan merupakan tahapan terakhir dalam suatu 

data. Penulis akan mencari makna dan poin – poin penting dari data yang 

dianalisis dan yang akan disajikan. Setelah menemukan makna dan poin – 

poin penting dari analisa penulisan tersebut, penulis akan menarik 

kesimpulan berdasarkan penjelasan , sebab – akibat, dan solusi dari 

penelitian penulis. Kesimpulan ialah hasil dari analisis data yang telah 

dijabarkan dengan teori yang ada. 

 

 


