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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian terapan dari model perhitungan 

tingkat pengembalian dan tingkat risiko pada investasi deposito dan emas serta 

menggunakan metode deskriptif guna mencari informasi untuk menggambarkan 

suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan mendeskripsikan sejumlah 

variabel yang bersangkutan dengan masalah penelitian seperti gambaran kondisi 

di dua tempat, apakah keduanya terdapat persamaan dan perbedaan serta 

manakah yang lebih baik. 

B. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif dengan sumber 

data sekunder, dalam arti data dikumpulkan, diolah, lalu disajikan. Dalam hal ini 

data sekunder yang dimaksud adalah data tingkat suku bunga deposito berjangka 

1 tahun pada Bank Mandiri serta harga emas dunia selama periode 2013 hingga 

2017.   

C. Definisi Operasional Variabel 

a. Tingkat pengembalian (return) deposito merupakan total perolehan 

keuntungan atau kerugian yang dialami oleh investor yang dinyatakan dalam 

persentase pada periode tertentu yang dihasilkan oleh rumus berikut: 

E(𝑅𝑑) = ∑ 𝑅𝑑/n𝑛
𝑡=1  

Keterangan: 

E(𝑅𝑑) = return rata-rata deposito 

𝑅𝑑      = return deposito 
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n         = jumlah periode pengamatan 

b. Tingkat pengembalian (return) emas merupakan jumlah total keuntungan 

ataupun kerugian yang dialami oleh investor dengan cara memperhitungan 

selisih harga beli dengan harga jual investasi emas dengan rumus berikut: 

Rt=
𝑃𝑡− 𝑃𝑡−1

𝑃𝑡−1
 

Keterangan : 

𝑅𝑡   = Tingkat pengembalian pada tahun ke-t  

𝑃𝑡   = Harga emas pada bulan ke-12 

𝑃𝑡−1 = Harga emas pada bulan ke-1 

c. Tingkat risiko (risk) pada deposito merupakan total penyimpangan 

keuntungan yang diharapkan oleh investor atas penempatan dana yang telah 

diinvestasikan dengan rumus sebagai berikut: 

𝜎𝑅𝑑 = √∑
[𝑅𝑑 − 𝐸 ( 𝑅𝑑)]2

𝑛 − 1

𝑛

𝑖=1

 

Keterangan :  

𝜎𝑅𝑑 = Standar deviasi investasi deposito 

𝑅𝑑 = return deposito 

𝐸 ( 𝑅𝑑) = return rata-rata deposito 

𝑛  = Jumlah periode pengamatan 

d. Tingkat risiko (risk) emas merupakan total penyimpangan keuntungan 

maupun kerugian yang diterima oleh investor dalam periode yang telah 

ditentukan dan dinyatakan dalam tarif persentase sebagai berikut: 

𝜎𝑅𝑒 = √∑
[𝑅𝑒 − 𝐸 ( 𝑅𝑒)]2

𝑛 − 1

𝑛

𝑖=1
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Keterangan : 

𝜎𝑅𝑒  = Standar deviasi investasi emas 

𝑅𝑒 = return emas 

𝐸 ( 𝑅𝑒)= return rata-rata emas 

𝑛  =  Jumlah periode pengamatan 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara dokumentasi dalam arti 

mengunduh dokumen atau berbagai catatan yang saling berkaitan dengan 

masalah penelitian. Data yang dikumpulkan merupakan data tingkat suku bunga 

deposito berjangka 1 tahun pada Bank Mandiri dan harga emas dunia yang telah 

di publikasikan secara online.  

E. Teknik Analisis Data 

Analisis deskriptif digunakan sebagai teknik analisis data dalam penelitian 

ini. Analisis deskriptif merupakan statistik yang dijadikan alat analisis data 

dengan tujuan mendeskripsikan atau menggambarkan data tanpa bermaksud 

menyimpulkan suatu hal yang berlaku untuk umum. Peneliti mengunduh data 

tingkat suku bunga deposito berjangka 1 tahun pada Bank Mandiri dan harga 

emas dunia periode 2013 hingga 2017 yang telah terpublikasi, kemudin 

menghitung tingkat pengemblian (return) dan tingkat risiko (risk) dengan 

langkah berikut: 

1) Mengumpulkan data tingkat suku bunga deposito berjangka 1 tahun pada 

Bank Mandiri periode 2013 hingga 2017. 

2) Menghitung tingkat pengembalian (return) investasi deposito berjangka 1 

tahun pada Bank Mandiri periode 2013 hingga 2017. 



30 
 

 

3) Menghitung tingkat risiko (risk) investasi deposito berjangka 1 tahun pada 

Bank Mandiri periode 2013 hingga 2017. 

4) Mengumpulkan dan mengubah data harga emas dunia dari per hari hingga 

menjadi rata – rata per tahun periode 2013 hingga 2017. 

5) Menghitung rata – rata tingkat pengembalian (return) investasi emas pada 

periode 2013 hingga 2017. 

6) Menghitung tingkat risiko (risk) investasi emas berjangka 1 tahun pada 

periode 2013 hingga 2017. 

7) Mendeskripsikan bagaimana tingkat pengembalian (return) dan tingkat 

risiko (risk) pada investasi deposito berjangka 1 tahun dan emas. 


