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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

   Lokasi survei ini diambil di PT. Victory International Futures 

Cabang Malang bergerak dalam layanan perdagangan untuk valuta asing, 

indeks saham dan komoditas (perdagangan emas dan perak). Lokasi 

penelitian ini adalah di Jln. Letdjen Sutoyo Nomor 77 Malang.  

   Adapun pemilihan terhadap lokasi penelitian tersebut didasari atas 

ketertarikan membahas tentang apakah para investor dan trader pada forex 

online trading melakukan money management untuk meminimalisir resiko 

dan strategi investasi yang dilakukan investor atau trader. Investasi dalam 

Perdagangan Berjangka Komoditi tidak terlepas dari karakteristik hubungan 

antara return dan risiko. Untuk meminimalisir risiko-risiko tersebut investor 

diharapkan mampu melakukan analisis fundamental maupun Jenis 

penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 

Deskriptif Kualitatif. Pembahasan ini disajikan dalam bentuk data deskriptif 

yang membahas tentang prosedur pembukaan akun, proses trading dan 

bagaimana aplikasi Money Management berinvestasi Foreign Exchange 

(Forex) dengan studi pada PT. Victory International Futures Cabang 

Malang. Metode kualitatif tersebut menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

diamati.analisis teknikal. 
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B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah Deskriptif Kualitatif. Pembahasan ini disajikan dalam bentuk data 

deskriptif yang membahas tentang prosedur pembukaan akun, proses 

trading dan bagaimana aplikasi Money Management berinvestasi Foreign 

Exchange (Forex) dengan studi pada PT. Victory International Futures 

Kantor Cabang Malang. Metode kualitatif tersebut menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang diamati. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Objek yang 

diselidiki adalah individu, kelompok, institusi, atau komunitas tertentu. 

Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk melakukan investigasi terperinci 

atas subjek tertentu. Ruang lingkup penelitian ini cenderung terkait dengan 

siklus hidup dan hanya mencakup faktor atau elemen tertentu, dan bagian-

bagian tertentu yang fokus pada keseluruhan acara. 

Dari diskusi di atas, penelitian ini tidak akan mencakup pembuatan 

dan pengujian hipotesis dll. Melainkan data dan informasi yang 

dikumpulkan dari berbagai sumber, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan 

prosedur pembukaan rekening, transaksi valuta asing, dan pengelolaan 

uang. Anda dapat melihat bahwa hanya itu yang dijelaskan. Investasi valuta 

asing dan analisis selanjutnya yang digunakan adalah data untuk menarik 

kesimpulan. Data dan informasi yang tersedia hanya digunakan sebagai 

informasi pendukung untuk penelitian ini oleh penulis untuk lebih 

mendukung kualitas penelitian. 
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C. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang penulis gunakan untuk membuat tugas akhir ini 

adalah data kualitatif. Objek yang dipermasalahkan tidak dimanipulasi 

oleh penulis, jadi keadaan ketika penulis memasuki objek setelah 

penulis memasukkan objek dan kemudian objek yang diteliti relatif 

tidak berubah. 

2. Sumber Data 

a. Data sekunder, yaitu, data yang diperoleh sehubungan dengan 

pengelolaan uang, di mana penulis secara tidak langsung 

berinvestasi dalam valuta asing melalui BBJ dan BAPPEBTI. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

  Dalam upaya pengumpulan data dalam Tugas Akhir ini, penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Metode Observasi 

Metode observasi adalah metode pengumpulan data, dan penulis 

langsung mengamati objek yang akan diamati. Pengamatan yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan langsung, seperti 

mengikuti pelatihan investor asing mengikuti pelatihan perdagangan 

valuta asing yang diadakan oleh PT. Kemenangan berjangka internasional, 

demo perdagangan valas. Metode pengamatan ini berkaitan dengan 

prosedur pembukaan rekening, perdagangan perdagangan valas, dan 

investasi dalam manajemen valas di PT. Victory International Futures 

Cabang Malang.  
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2. Metode Dokumentasi 

Dokumen-dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat 

pribadi, laporan notulen rapat, catatan kasus pekerjaan sosial, dan dokumen 

lainnya (Hasan 2002: 87). Dokumen yang diperoleh penulis dalam bentuk 

catatan trader, manual perdagangan, internet, dll., Terkait dengan 

pembukaan rekening, transaksi perdagangan, dan prosedur investasi valuta 

asing. 

E. Teknik Analisis Data 

  Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif karena bertujuan 

untuk menggambarkan sifat-sifat suatu objek. Objek yang dimaksud adalah 

prosedur untuk membuka akun, trading transaksi , dan Money Management 

forex di PT. Victory International Futures Cabang Malang.  

   Adapun pengukuran yang dipakai sebagai pengukur Money 

Management di PT. Victory International Futures adalah menggunakan 

analisis tehnikal  META 5 dan analisis fundamental. 

Diskusi penelitian dimulai dengan pengumpulan data, setelah itu 

masalah yang dibahas berulang kali dibahas. Untuk memberikan diskusi 

yang sistematis, logis, dan persuasif, jawaban akan ditemukan dalam 

pertanyaan yang berkaitan dengan prosedur pembukaan akun, transaksi 

perdagangan valas, dan masalah pengelolaan uang sebagaimana diterapkan 

oleh PT. Victory International Futures cabang Malang dengan menjelaskan 

prosedur pembukaan rekening dan transaksi perdagangan serta Money 
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Management yang diterapkan di PT. Victory International Futures dengan 

berbagai analisis yang digunakan dalam pengelolaan uang Forex. 

Perdagangan atau proses perdagangan dimulai ketika calon nasabah 

membahas maksud dan tujuan kepada perwakilan broker yang memiliki izin 

(terdaftar) di BBJ. Langkah selanjutnya adalah mengenalkan risiko yang 

dihadapi calon nasabah dan membuka akun setelah memenuhi persyaratan 

tertentu. Calon nasabah kemudian menandatangani beberapa dokumen 

hukum tentang tanggung jawab kepada perwakilan broker yang terlibat. 

Jelaskan proses prosedur perdagangan di bursa berjangka yaitu berarti 

bahwa penjual dan pembeli bertemu di sistem perdagangan dan 

perdagangan melalui layar monitor (layar perdagangan atau penawaran 

harga) yang digunakan untuk menentukan harga kontrak berjangka..  

Money Management adalah sebuah konsep pertahanan investor dan 

mengakui bahwa itu adalah salah satu sistem yang memungkinkan investor 

tetap eksis dalam trading. Money Management dilakukan untuk membantu 

memprediksi dan mendeteksi kerugian yang terjadi di dunia investasi itu 

sendiri. Hasil dari tidak menerapkan Money Management untuk transaksi 

yang kehilangan banyak dana yang diinvestasikan, mengalami banyak 

kerugian, dan tidak dapat memaksimalkan keuntungan yang bisa diperoleh. 

 


